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ABSTRAKT  

 

Bakalářská práce se zabývá poezií  Karla Šiktance vydanou v období 

mezi druhou polovinou šedesátých a počátkem sedmdesátých let. Jejím cílem 

je pokus o interpretaci čtyř  v této době  vzniklých sbírek (Zař íkávání živých, 

Adam a Eva, Český orloj,  Tanec smrti  aneb Ještě  Pámbu neumřel) se zřetelem 

k tématům a otázkám, jež jsou všem interpretovaným dílům společná. Jako 

stěžejní téma vybraných básnických cyklů bylo v této práci zvoleno 

Šiktancovo pojetí  č lověka souvisejícího, tzn. č lověka pevně  zakořeněného ve 

společnosti i  prostoru a spjatého s jej ich minulostí. Práce si klade ambici  

vyložit  způsob, jakým v básníkově  poezii vzniká celistvý obraz l idského 

jedince, jehož bytí je předurčeno společenstvím, do něhož během svého života 

vrůstá, př i j ímá jeho řeč,  paměť a dě j iny, které mají svů j  počátek až v samotné 

mytické minulosti, a pokračuje v jeho velkém př íběhu.  

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA  

Karel Šiktanc, Zaříkávání živých, Adam a Eva, Český orloj,  Tanec smrti  aneb 

Ještě Pámbu neumřel, česká poezie, interpretace l i terárních dě l  



ABSTRACT  

This thesis is focused on poetry of Karel Šiktanc published between 

1966 and 1977. Its purpose is to interpret four of his books from this period 

(Zaříkávání živých, Adam a Eva, Český orloj, Tanec smrti aneb Pámbu ještě  

neumřel), dealing especially with themes that are common to all of them. The 

main theme interpreted in this thesis is the poet’s concept of a man firmly 

rooted in society and in space, being connected with their history. The 

ambit ion of this thesis is to explain how Šiktanc builds the portrayal of an 

individual human, whose being is determined by the community, in which he 

or she l ives, acquires its language, memory and history (dated back to the 

mythic past), and who is also a part of i ts great story. 
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ÚVOD 

 

 Karel Šiktanc, jedna z nejvýrazně jších osobností české poezie druhé 

poloviny dvacátého století, vstoupil na l i terární scénu v padesátých letech 

sbírkou Tobě  živote, která byla po stránce umě lecké i  obsahové odrazem 

dobového budovatelského nadšení bez známek jakýchkoliv individuálních 

rysů autorovy básnické osobnosti. Jeho poezie však od začátku let padesátých 

do konce let šedesátých prošla složitým vývojem, v němž si básník dokázal 

nalézt svů j  jedinečný básnický výraz. Jeho svérázné básnické postupy se 

začínaly rodit  ve sbírce Žízeň , v následujících Heinovských nocích pomalu 

nabíraly na sebej istotě a ve sbírkách druhé poloviny šedesátých 

a sedmdesátých let,  jež jsou tématem této práce, už básník vládne 

nezaměnitelným stylem. Společným pojítkem sbírek tohoto období však není 

pouze blízká doba vzniku, vyspě lá básnická forma1  a básníkova specifická 

práce s jazykem (př i  níž mísí jak vznešenou řeč plnou archaismů a biblismů,  

tak projevy l idovosti  bohaté na hovorové výrazy č i  dialektismy), ale spojují  je 

také Šiktancova ústřední témata pamět i  a mytologie, bibl ická motivika, 

inspirace folklorem a tradicemi, dramatické napět í mezi prot iklady (ženou a 

mužem, stářím a mládím, vysokým a nízkým, atd.) č i  t ísnivá nálada, bezmoc a 

touha po vzdoru (ať  už vzdorování poli t ickému režimu, č i  osudu a předem 

daným skutečnostem, které nelze změnit). 

Pro básníkovu osobitou poetiku společnou všem v této práci 

interpretovaným sbírkám je typické především prostupování a formování 

individuálního, intimního prostoru l idského nitra vně jším reálným světem a 

jeho dě j inami. Nic a nikdo v Šiktancových textech neexistuje samo o sobě,  

vše je součástí většího nadindividuálního celku. „[Šiktanc] Postihuje 

rozmanitost úkonů č lověka, neodtrženého od věcí a od kolektivity, č lověka 

celistvého, jehož život není odcizen světu. […] Šiktancovi je cizí jakákoliv 

nezakotvenost, chce nalézt svazky s minulým i přítomným.“2 Jeho poezie je 

utkaná z malých návratů do minulosti , ať  už do vlastního dě tství č i  do historie 

našich předků . Minulé se v jeho díle táhne až k samotným mytickým 

                                                 
1 Vývoji Šiktancovy práce s básnickým rytmem a originálnímu způsobu grafického členění textu se ve své studii 
Verš a řádek. Experiment Karla Šiktance s básnickým rytmem podrobně věnuje Miroslav Červenka. 
2 Brabec, J.: Doslov, in Šiktanc, K.: Paměť. Praha, Mladá fronta 1964, s. 147. 
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prvopočátkům světa a l idského pokolení, př i čemž je neustále prolínáno 

s právě  prožívanou přítomností. Šiktancova přítomnost je „obohacená 

o vědomí toho, z čeho č lověk vyrůstá – minulé je nyní hmatatelně př ítomné, 

jeho č lověk se sebe nemůže setřást tíhu, kterou mu na bedra zavěsil  l idský rod. 

Přítomnost obsahuje u Šiktance ustavičnou rekapitulaci l idského osudu.“3 

Pozornost této práce bude zaměřena na básníkovo pojetí  l idského 

individua jako bytosti související, související především s rodem a jeho 

minulostí,  důraz bude tedy kladen na promítání minulost i  do současnosti  

a způsoby, jakými tohoto zpřítomňování básník dosahuje, a také 

na prostoupenost individuálních životů historickým vývojem, pamětí 

a kulturou společnosti. Jako podklad k realizaci tohoto záměru byly zvoleny 

čtyř i  velké básnické cykly napsané od druhé poloviny šedesátých let 

do poloviny let sedmdesátých, těmi jsou Zaříkávání živých (1966), Adam 

a Eva (1968) a v samizdatu vydané Český orloj (1973) a Tanec smrti aneb 

Ještě Pámbu neumřel (1975). Jevů , které byly v této práci vytyčeny jako 

základní prostředky sloužící v Šiktancových textech k propojování minulosti 

a současnosti č i  individua a společenství, je celkem pět – jedná se o řeč,  

paměť,  čas, mýtus a prostor.  Cílem práce je sledovat, jakým způsobem se tyto 

vybrané jevy v básníkově  obraznosti vyjevují,  jak s nimi autor v textech 

zachází, č ím jsou reprezentovány, co všechna tato základní témata Šiktancovy 

poezie spojuje a jakým způsobem vytvářejí koherentní uzavřený celek. 

 Tématem první kapitoly je řeč , tedy jev od poezie naprosto 

neodluč i telný a v Šiktancových textech velice často tematizovaný. Nejenže 

všechny v této práci rozebírané sbírky mají víceméně  dialogický charakter 

(navíc, jak uvádí Hans–Georg Gadamer, báseň  sama je čtenářovi partnerem 

v rozhovoru4), především však se ve všech z nich básník dotýká pro své dílo 

zásadních témat, a to krize řeč i ,  l idského neporozumění č i  vyprázdnění slov,  

které je neustále konfrontováno s až obsesivní potřebou se vyslovit ,  a to 

vyslovit  se precizně,  i  přes veškeré překážky, které tomuto vyslovení brání. 

Básník ve svých rozhovorech často př iznává svou touhu po dosažení 

                                                 
3 Karfík, V.: Člověka dělá řeč.  Listy, 1968, r. 1, č. 4, s. 11. 
4 Čapek, J., Gadamer, H. G.: O jistých věcech se nemluví přímo. Reflexe, 2010, č. 39, s. 94. 
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dokonalosti  „stavby básně“ 5 a z jeho díla je naprosto patrná snaha zarámovat 

řeč  do bezchybné a přesné formy, která zároveň nebude bezobsažná, tak jako 

byla v jeho prvotinách. Ostatně nespokojenost s falešnými výkř iky svých 

prvních sbírek pravděpodobně byla jedním z impulsů pro tento básníkův 

„zápas o pravé slovo“. „A snad právě skutečnost, že mladičký básník podlehl 

svodům ideologických přednastavení, která zaškrti la možnost poezie v samém 

počátku, snad právě tato skutečnost ne-řeč i  vedla posléze k silnému vnitřnímu 

otřesu, jenž se nadále výrazně  podílel  na formování autorovy pozdě jší  poetiky,  

na výběru jeho témat, mezi nimiž právě  živá, opravdová řeč  a slovo, jej ich 

neustálé hledání a ohrožení, bude natrvalo sehrávat velmi podstatnou roli.“6 

Zároveň je však pro Šiktance řeč  natolik živým a mocným jsoucnem, že se 

stává něčím nekontrolovatelným, co básníka transcenduje. Skrze co mimo jiné 

také vyvěrají napovrch staré skutečnosti – básníkův styl  a slovní zásoba tak 

fungují jako pojítka mezi přítomností a minulostí. Slova, r ituály č i  l idová 

vyprávění jsou jakousi formou pamět i ,  a tak je díky řeč i  jakékoliv sdílení 

vzpomínek vůbec možné. V této kapitole bude postupně rozebírán 

a interpretován způsob zacházení s motivy řeč i  v jednotl ivých sbírkách, 

v závěrečném pododdíle se zaměříme na autorův vztah k řeč i  a její podobu 

v jeho básních obecně.  

Druhým rozebíraným jevem bude v Šiktancových textech 

všudypř ítomná paměť a všechny její  různé formy, s nimiž básník ve své 

poezii  pracuje - od osobních vzpomínek, přes paměť kolektivní, po orálně 

předávanou paměť  z generace na generaci (mj. rovněž zahrnující mýtus). Dále 

se paměť  v analyzovaných sbírkách zjevuje prostřednictvím jevů kulturních: 

folkloru, tradic, l idové slovesnosti  a v neposlední řadě  j iž zmíněným 

užíváním zastaralých výrazů. Podstatným prvkem v Šiktancových textech je 

práce s dě j inami, respektive s jej ich obrazem v kolektivní pamět i , který nikdy 

není přesnou, objektivní výpovědí o událostech, ale vždy už urč i tou 

interpretací. V této kapitole se proto také budeme věnovat způsobu, jakým 

s reprezentací dě j in a historických postav v národním povědomí básník 

zachází, a jakou roli  v jeho poezii  hraje paměť  př i  zajišťování místa l idského 

                                                 
5 „Umění stavby je přece jedna ze základních složek každého talentu, každého umění!“  [Šiktanc, K.: Čtvrtý 
kulatý stůl. Orientace 1966, č. 4, s. 17.] 
6 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 234. 
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individua ve společnosti . Na přítomnosti zůstává v Šiktancových textech 

patina minulosti,  hlavním cílem kapitoly proto bude sledovat, jak jsou do 

současnosti  promítány minulé okamžiky a jakým způsobem v ní dále 

„existují“.  

Neméně  dů ležitým motivem Šiktancových textů je pak čas a různé 

realizace tohoto jevu - od mytického času projevujícího se provázáním 

lidského prožívání s pří rodním koloběhem, až po individuální vnímání času 

l idským vědomím; čas jako základní součást každodenní zkušenosti,  

skrze něhož l idský rozum vnímá řád a chod svě ta. Třetí kapitola této práce 

proto bude zacílena na charakteristiku básníkova postupu př i  práci s časovými 

rovinami a toho, jak se v jeho textech jev času a jeho uvědomování projevuje 

ve způsobu l idského zakoušení světa. 

 Dalším podstatným prvkem Šiktancovy poezie, který úzce souvisí 

s pamě tí,  jsou místa spjatá s minulostí. Místa, v nichž je uloženo díky 

příběhům, které se k nim vážou, mnoho významů. Místa, která stejně  jako text 

uchovávají  paměť a kterými Šiktanc nechává „procházet“ č tenáře, aby tuto 

paměť  přečetl  a oživi l.  Krajina jeho básní totiž vystupuje především jako 

nositel l idských hodnot a tradice. Proto se ve čtvrté kapitole přesune 

pozornost z času na prostor. Budeme pozorovat, jak Šiktanc pracuje 

se signifikantními místy spjatými s velkými dě j innými příběhy č i  intimními 

vzpomínkami a zakotveností l idského osudu v rodném kraji, ale zaměř íme se 

i na celkovou charakteristiku prostoru, v němž autor své světy buduje. 

 Jedním z nejvýznačně jších rysů Šiktancových textů je básníkova 

fascinace mytologií  (a to mytologií  bibl ickou, ale i  pohanskou) a neustálé 

odkazování na ni. Básník používá mýtus č i  svátky, zvyky a rituály, které 

s ním úzce souvisí,  nejen jako prostředků vytrhnutí z každodenní reality 

do mytického bezčasí, ale také jako to, co tvoří pevné pouto mezi č lověkem 

jako jedincem a společností,  a především to, co pomáhá vytvářet a udržovat 

vztah mezi l idmi a jej ich předky. V poslední kapitole proto bude rozebírán 

vliv mýtu na Šiktancovy texty a funkce, jakou ve sbírkách plní projevy 

mytického myšlení a jednání. S pomocí sekundární l iteratury si vymezíme 

základní principy mytických příběhů a budeme sledovat, jak jsou 

v rozebíraných skladbách reprezentovány. 
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 V závěrečné kapitole si shrneme, jak jednotl ivě  pozorované rysy tvoří  

výslednou podobu a strukturu složitě  komponovaných celků, a zasadíme 

rozebíraná díla do dobového kontextu, který samozřejmě  jej ich tematiku i  

obsah zřetelně  ovlivnil.  
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1. ŘEČ NEŘEČ 
 
Osud této řeči cítím jako zdejší bytostný prostor, jako utkvělou trvalou výzvu, jako svrchovaně nabízený dar. 
 Karel Šiktanc
  
  

 Řeč , básníkův základní instrument, který umožňuje jeho komunikaci se 

čtenářem, je v Šiktancových textech tematizována nesčetněkrát. Řeč jako 

jediný možný prostředek sdílení vnitřních pocitů,  řeč  skrze jedinou se lze 

dobrat l idského srozumění a navíc jsou to právě řeč a jména, na základě čeho 

se orientujeme ve světě.  „U č i t  se mluvit […] znamená získávat důvěrnou 

známost světa samého i toho, jak se s ním setkáváme.“7  

Řeč se však v Šiktancově poezii neustále potýká s jakousi krizí,  

s nemožností vyjádř i t  s přesností své nejniterně jší  emoce, s nenacházením 

slov a mlčením. „Slovo tu už bylo t isíckrát zneužito a zdegenerováno […] 

a ohráno a ořváno až do prázdnoty a bezcennosti .“8  Řeč  jako by nesvedla 

uchopit  nestálost a prchavost l idských citů  a l idské nitro jako by neustále 

bojovalo se snahou vyjádř i t  nevyjádř i telné. V Šiktancových sbírkách jako by 

zastaralá a pří l iš usazená řeč obírala obsahy l idského nitra o skutečné 

a jedinečné tvary a škatulkovala je do zoufale unifikovaných, nepřesných č i  

vyprázdněných slov. („Neboť/ / nebylo slov.// Jen ze rtů jakás řeč se drala,/ 

stará,/  co nic už neř íkala, a byla jenom/ na obtíž. I jazyku. I duši.“9) Lidé 

touží prostřednictvím řeč i  upevňovat tak prchavá a nepolapitelná jsoucna, 

jako jsou například city, které si  však žijí vlastním životem a bez přestání se 

vyvíjejí , pročež je řeč nikdy nemůže uspokoj ivým způsobem pojmout. Tyto 

nedostatky řeč i ,  s nimiž se Šiktanc ve svých textech neustále potýká, jsou 

zmíněny j iž v Bergsonově proslulé studi i Čas a svoboda, kde f i losof př isuzuje 

existenci l idských vjemů , poč i tků a emocí dvojí aspekt: Jeden jasný, přesný, 

leč neosobní, druhý konfusní, nekonečně  pohyblivý a nevyslovitelný, ježto řeč 

by ho nemohla uchopiti,  aniž by zastavila jeho bytnost, ani ho př izpůsobiti  ke 

své banální formě. 10  Jasným, avšak neosobním a „v prostoru 

ustáleným“ aspektem jsou právě jména těchto emocí - pojmenováváním citů  

j im ubíráme jejich individualitu a dáváme jim obecný a neosobní název pro 

                                                 
7 Gadamer, H. G.: Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH, 1999, s. 25. 
8 Slomek, J., Šiktanc, K.: Řeč neřeč. Praha, Karolinum 2007, s. 32. 
9 Šiktanc, K.: Adam a Eva, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 85. 
10 Bergson, H.: Čas a svoboda, Praha: FILOSOFIA, 1994, s. 75. 
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cit sdílený celou společností.  A právě  umě lci jsou těmi, kteří jediní mají  tu 

moc svou řečí  (užíváním neobvyklých metafor a spojení) roztrhávat umně  

utkaný závoj našeho konvenčního já a pod tímto vedle-sebe-kladením (pomocí 

slov) jednoduchých stavů nekonečné pronikání do tisíce různých dojmů , které 

j iž přestaly existovati v momentu, kdy se pojmenují.11  

Nemožnost vyjádř i t  se a j istou nutnost odmlčení často v Šiktancových 

textech reprezentuje nezvyklé č lenění textu - nepravidelné mezery mezi řádky. 

Tyto pauzy nejsou nikterak náhodné, naopak jejich prostřednictvím básník 

zanáší do svých textů dramatické ticho, které stejně  jako slova dokáže 

vyjádř i t  mnoho významů: „Aby ta němost taky umě la mluvit.  Aby byla 

slovům rovna.“12 

Hledání neopotřebovaného a přesného slova navzdory vyprahlé řeč i  se 

stává Šiktancovi celoživotním údě lem: „Přesnost, pravost slova, jeho 

životnost je pro mě  v poezii takřka vším. Přesná, pravá slova považuju – 

řečeno vybraně , ale pravdivě – za nerostné bohatství řeč i .  […] Ale cítíme-li  

vlastní řeč jako nezbytí vlastního života, je-l i  nám takto souzena a my jí 

toužíme být hodni, pak je každé přesné, pravé slovo dar, kterého si třeba 

nadevšecko vážit .“13  

 

1.1. POVODEŇ RYB 

Sbírka Zaříkávání živých má řeč obsaženou j iž v samotném názvu. 

Lyrický subjekt v ní čtenáře př ivádí do umrtvě lého prostředí, v němž panuje 

izolovanost, odcizení, lhostejnost a především zoufalé t icho („Němota j iker 

hřmí. I tahle sloka,/ zoufalá,/  páchne/ rybinou.//  Rybí soudní sály. Rybí 

katedrály./ Rybí poutě . Rybí kuplety./ Rybí věštci . Mlčí , jako by se báli/  

napovědět/  osud/ století .“14 ) a pomocí zaříkávání a kleteb se snaží této 

záplavě rybího ticha vzepř ít a vyburcovat vše skutečně živé 15 . 

Charakteristickým Šiktancovým postupem je navracet se prostřednictvím slov 

do samotných prvopočátků poezie, kdy byla ještě vyslovována (nikoliv 

psaným textem), kdy byla výhradně součástí rituálů a mě la především 

                                                 
11 Bergson, H.: Čas a svoboda. Praha: FILOSOFIA, 1994, s. 77. 
12 Slomek, J., Šiktanc, K.: Řeč neřeč. Praha, Karolinum 2007, s. 31. 
13 Tamtéž, s. 32. 
14 Šiktanc, K.: Zaříkávání živých, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 10. 
15 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 130. 
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magický charakter – „ jako by básník popostrkával poezii před její znakový 

výměr,  do stadia mytické jednoty slova a věci. Složité významové vztahy 

a různorodé kontexty jsou tedy pořádány tou nejprvotně jší intonací – 

zaříkávadlem, říkankou, rozpoč i tadlem.“16 Lyrický subjekt v této sbírce svádí 

boj individua s kolektivem a stává se jakýmsi vyvolávačem, který se snaží 

svým vzýváním vdechnout život do otupě lého, neč inného a zamlklého stáda 

a probudit jej  k opravdovému „slovu“. („Bubnuju,/ bubnuju na suché oslí  

bř icho,/  burcuju slova, hrdlem nej istá./  Aspoň kletbu! Aby nezalklo nás 

ticho./ Zbytečné smrti/ krevní msta.“17) Neboť l idské slovo a sl ib jsou zde už 

jen falešným prefabrikátem bez jakékoliv hodnoty. („Přísežná slova, na znak 

spadlá z višně,/ ve stržích hrob si hledají.“18 ) Z veškeré l idské řeč i  jako by 

zbylo jen zbabě lé naříkání a božekání, slova jako pravda, smysl, řád č i  štěstí 

ztrácejí  svů j  původní význam a stávají  se pouze lživou nálepkou. („Zoufalý 

vším, co ještě nazýváno pravdou“19) Opravdové slovo zde – chromé – u bran 

pokleká, je zotročeno a jen stěží lze najít větu bez kšírů. Zdá se, že v tomto 

světě  zbabě lství a lží je jen smrt schopná dostát svého slova. („Nic horšího 

smrt nechce/ na těch, kdo smíř i l i  se, než dostát ve slovu!“20)  

Avšak slovo tu má moc nejen zaříkávat, ale rovněž poutá jedince ke 

společnosti a je věčným společníkem, neboť  není samot, pokud nám věrno 

ještě aspoň  slovo. Koneckonců l idská řeč  je jevem společenským, nepatří 

jednotl ivcům, ale teprve v mezil idském rozhovoru nabývá svého významu. 

Tak o ni například uvažuje Hans – Georg Gadamer ve své studii Č lověk a řeč, 

v níž př isuzuje bytí řeč i  jako jeden z bytostných rysů právě její  

nepř ipoutanost k já, řeč je tím, co vyplňuje sféru l idského spolubytí . 21 

 

1.2. NAVRACET ZAŠLÉ PODOBY A JMÉNA 

 Na pozadí složitého vývoje partnerského vztahu ve sbírce Adam a Eva 

pozorujeme svět, v němž se právě neschopnost řeč i  jeví jako největší zádrhel. 

Motivy řeč i  je prostoupena celá sbírka a řeč  v ní plní dvě funkce. 

Prostřednictvím citací z Genesis se tu zjevuje jako stvoř i telské boží slovo,  

                                                 
16 Trávníček, J.: Veškerou kletou krvácivost zdejší. Tvar 1991, č. 36, s. 15. 
17 Šiktanc, K.: Zaříkávání živých, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 11. 
18 Tamtéž, s. 9. 
19 Tamtéž, s. 37. 
20 Tamtéž, s. 27. 
21 Gadamer, H. G.: Člověk a řeč, in Gadamer, H. G.: Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH, 1999, s. 27. 
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které nejen že dává věcem jména, ale tím, že je pojmenovává, j im vdechuje 

i sám život, je to řeč  s mocí zaklínadla, která svým vyslovováním dokáže 

měnit skutečnosti - svět zde však není tvořen z ničeho, ale prochází jakousi 

regenerací, proto zde mají slova tu moc oživovat a zpřítomňovat staré 

skutečnosti („neb začínalo/ Zmrtvýchvstání Země ,/ j iž nezbylo než neživým 

i živým/ navracet zašlé podoby a jména“22). Proti této řeč i  tu vystupuje řeč – 

dialog dvou l idských protipólů, muže a ženy. Dialog, ve kterém jako by se 

jeho účastníci navzájem míjeli a jej ich slova se nepotkávala. Sledujeme dvě  

bytosti, kterým řeč  brání ve vzájemném srozumění, po němž tolik touží, 

a neustálou konfrontaci jej ich urputné snahy se vyslovit 

s beznadě jným mlčením a krutým tichem. („Vzkř ikl. / Chtě l  říci:  ,Bože,/ je jak 

kříž! Jako by stála/ sama sobě  v týle! ‘/  A neřekl nic./ […] Chtě la 

říct:/  ,Lásko,/ máš voskový nos! Točíš se,/  točíš dokola, čekáš, kdo odkud 

zavolá,/  jak malá divá mula!‘/  A neřekla nic./  […] Mlčeli .“ 23) Na základě 

zastaralých staletých slov jako by nešel vybudovat nový vztah, jako by 

vyčerpaná slova byla jakýmsi náhrobkem minulosti, od které je se třeba 

oprostit , je třeba zbavit řeč  tohoto nánosu a zatratit j i  ve prospěch řeč i  vlastní,  

nově objevené. („Slova staletá/ však lezla šeptem ze tmy dál./ […] Rvali  je 

nadranc. Němí. Zlí./  A házeli  je do moř í, co hrnula se/ ze č tyř  stran, jak by si  

př išla pro ně./ Smáli  se./ Jak je vlny štvou./ Jak kroutí  se./  Jak zplihle jdou./ 

Jak nebolí. Jak drmolí/ si dál svá prošlá Ano./ A zdvihli hlas. A kř i čeli . By/ 

zahlt i l  je lí tý proud. By ke všem čertům/ vzal i to, co na srdci je psáno./ Bůh 

dá!/ Užuž si  věř i l i . /  Však voda, náhle zbabě lá,/  se horempádem vracela/ 

a horempádem nesla zpět / tříšť  zatracené řeč i . “ 24) V sedmém dni tyto dvě 

odcizené bytosti, které se bály vykroč i t  ze svého osamě lého nitra, opět  

pomocí řeč i  tvoří svět, svět dvou – a tak se na začátku sbírky zně j ící „ Jsem 

Eva“ a „Jsem Adam“ na konci mění ve „Jsme dva“. Gadamer hovoří  o řeč i  

jako o středu l idského bytí, jako o něčem, co existuje v oblasti l idského 

spolubytí,  v oblasti  dorozumění, vždy znova vzrůstající shody, jež je 

pro l idský život stejně nezbytná jako vzduch, který dýcháme.25  A právě 

Šiktancův Adam s Evou musí vystoupit  ze světa svých vlastních niter, v nichž 

                                                 
22 Šiktanc, K.: Adam a Eva, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 70. 
23 Tamtéž, s. 84. 
24 Tamtéž, s. 87. 
25 Gadamer, H. G.: Člověk a řeč, in Gadamer, H. G.: Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH, 1999, s. 29. 
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existují  pouze sami pro sebe, do světa společného, který není zprostředkován 

ničím j iným než řeč í, díky níž mohou vstoupit  do spolubytí.  V tomto 

konečném nalezení společného slova „my“  spočívá podle Gadamerovy 

fi losofie opravdovost rozhovoru, dialog je podle něho hledáním správného 

slova, a to hledáním slova pro druhého.26 Šiktancova sbírka Adam a Eva je 

v tomto smyslu rozhovorem, neustálým hledáním slova, výrazu pro druhého, 

což můžeme pozorovat v průběhu celého dě je skladby – všudypří tomná touha 

vyslovit  svů j  protě jšek v řeč i ,  patrná zejména ve zpěvu třetím („Jsi/ milost má! 

Mů j  k říž! Mů j  stín!/  Jsi letmo hvězd, ach, na podzim!/ Jsi/ z jablíček! A ze 

sena! […]/ Jsi/ z korálů! A z mléčných drah!/ Jsi z čar! A z hrsti vlčí srst i!/ 

Jsi/ moje srdce na vahách!“27), kde na toto Adamovo jsi odpovídá Evino není 

(„Není nic. A nikdo není.“28). Ve zpěvu čtvrtém však Adam a Eva konečně 

nacházejí společnou řeč - slovo Darmodě j , které se tak stává zaříkávadlem, 

díky němuž se z já a ty stane ono tolik tížené my. („,Darmodě j ! ‘ /  řekla./ Jako 

včera. A zně lo to/ jak skřípot pera./  ,Darmodě j ! ‘  řekl, zmaten, po ní./  A zně lo 

to, jak zvon, co zvoní.“29) Od tohoto okamžiku, společného vyslovení slova 

Darmodě j ,  jakoby se Adam s Evou konečně  ve svém rozhovoru potkali 

a básník místo v prvních čtyřech zpěvech frekventovaně jšího užívání 

singuláru, začíná o postavách mluvit především v množném čísle. V pátém 

zpěvu se společně vydávají hledat horu Závrať , kde na své slovo dosud čeká 

ta nejkrásně jší ozvěna - jako by j im společné slovo nestač i lo, jako by 

potřebovali stvrdit  svů j  vztah i s řečí okolního světa a tím si v něm stvrdit  i  

své místo. „Řeč  je střed, v němž se sjednocují Já a svět.“ 30 

 V posledním dni dosáhnou Adam s Evou kýženého cíle. Ač si stále 

uvědomují křehkost své řeč i ,  jsou jí konečně schopni naslouchat: 

„Naslouchajíc za zdí/ senu. Jak se trhá v patrech střechy./ Naslouchajíc svému 

jménu. Jak se trhá//  mezi vzdechy. Tmě.  A hrobům naslouchajíc./  Jak j im 

těžká země v klestí . A své řeč i . / / Jak v něm, lehká, jak v něm, křehká,/ mluví 

z cesty-“31 

 

                                                 
26 Čapek, J., Gadamer, H. G.: O jistých věcech se nemluví přímo. Reflexe, 2010, č. 39, s. 95. 
27 Šiktanc, K.: Adam a Eva, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 82. 
28 Tamtéž, s. 82. 
29 Tamtéž, s. 88. 
30 Gadamer, H. G.: Pravda a metoda. Praha: Triáda, 2010, s. 403. 
31 Šiktanc, K.: Adam a Eva, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 96. 
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1.3. VŠECKO TO MLČENÍ, CO JE HO PO ŽIVÝCH, JE 

STRAŠLIVĚJŠÍ ŘEČ I!   

 Řeč  hraje zásadní úlohu i v Českém orloji,  opět se jedná o dialog, 

tentokrát o mezigenerační dialog otce se synem, a opět zde řeč  existuje 

v soužití se svým protipólem, který je její neoddě l i telnou součástí – mlčením. 

V Českém orloji však toto mlčení nese více významů, mlčení není pouhým 

následkem nedostatku slov - básník jako by oněmě l  hrůzou a znechucením nad 

polit ickými poměry tehdejšího Československa („Co je to se mnou?/ Nemohu 

nahlas promluvit, aniž/ bych nezavzlykl zlostí“32, „ jak bych ztrati l  řeč ,/ jak by 

se ve mně  uškrti lo všecko.“33) a zároveň  byl tehdejším polit ickým režimem 

umlčen a nesmě l  svá díla publikovat. („Mluvím/ a mluvím,/ mocen ticha.“34) 

Tato urputná snaha pronést svá slova nahlas je navíc doprovázena vědomím, 

že slova nemají př i j ímatele, v němž by jejich poselství rezonovalo („Nikdo tě  

neslyší – mů j  synu/ […] Ach, vy živí,/  ach vy hluší,/ pamět l iví jen svých 

duší!“ 35 ). Ze svě ta, v textu často př i rovnávaném k Babylonu, se vytrácí 

srozumění, schází v něm společná řeč .  Nejenže v této realitě,  ze které jakoby 

se vytrat i l  Bůh, panuje i děsivé boží t icho, němá je v období normalizace celá 

česká zem, která je potupená, rezignovaná a bezmocná („Zem je prosta slov“36, 

„Země je plná úst. Ale je svatý Půst –/ tak mlčí  jako ryba.“37). „Řeč í a 

mlčením je v Šiktancově díle vždycky poměřována doba a skutečnost. […] 

Řeč  je ve svém významu postavena na roveň  zemi.“38 Oba motivy se často 

prolínají – řeč  se tak stejně  jako zem stává prostorem, který je pro l idský 

život nezbytný.   V rozhovoru s Ivem Markvartem sám Šiktanc o řeč i  jako o 

prostoru hovoří: „Ano, prostor rodné řeč i ,  rodného jazyka je pro mě takřka 

svatý. Asi proto k němu př istupuju čím starší, tím víc úzkostl ivý“.39  

Básník v této skladbě  nepřetržitě „vyvolává“ a ve své řeč i  tak č iní  

znovu přítomnými dávno zašlé skutečnosti , osoby i dě je, a to ze svých 

vlastních vzpomínek, z národních a světových dě j in, legend a pověstí i  

mytologie (Karel IV., Jiří z Poděbrad, Jan Hus, sv. Ludmila, kníže Václav, 
                                                 
32 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 96. 
33 Tamtéž, s. 100. 
34 Tamtéž, s. 40. 
35 Tamtéž, s. 31. 
36 Tamtéž, s. 20. 
37 Tamtéž, s. 23. 
38 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 218.  
39 Šiktanc, K.: Karel Šiktanc – básník z Čech, in Šiktanc, K.: Paralipomena. Praha: Karolinum, 2006, s. 168. 
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panna Marie, …). Č iní tak podobně jako v Adamovi a Evě, kde právě 

vyvolávání umožňuje básníkovi křísit  minulost – navracet zašlé podoby a 

jména.  V Šiktancových textech se tak díky tomuto básníkovu postupu vytrácí 

chronologie a v této do nepřítomna uvázané přítomnosti  koexistují  v těsné 

blízkosti  postavy a události na časové ose poměrně vzdálené.  

Řeč  je navíc dalším z prostředků,  kterými básník v této skladbě  

dosahuje věčnosti.  Nejen t ím, že v ní existuje přítomné vedle minulého, ale 

řeč  samozřejmě  úzce souvisí s rituály a tradicemi - tedy č innostmi, které se 

každoročně  opakují,  aby vytrhly smrtelníky z časovosti a zbavily je tak 

vědomí vlastní konečnosti: „A slovo/ po slově/ učím se řeč i  zatvrzelých gest,/ 

j imiž kdy smrtelní/  zpřísáhli nesmrtelnost země .“ 40  Slova navíc získávají 

jakousi věčnou platnost – řeč otce k synovi se často prostupuje s dávnými 

dialogy mezi lyrickým subjektem (básníkem) a jeho vlastním otcem z dob, 

kdy byl v synově  věku („ ‘Ty posloucháš?‘/ Ach, odpusť,/  mluvím pro sebe, 

jak otec mluvíval,/  když klesti l  topoly‘“41) 

 Dialogický charakter Českého orloje a všechna s ním spojená přímá řeč  

– úpěnlivé prosby o synovo vyslyšení, vyzývání, proroctví, hlasitá 

zavzlyknutí č i  zamlčovaný vztek dodává skladbě na dramatické naléhavosti ,  

jako by v básníkovi explodovala po léta zadržovaná lavina emocí, kterou 

touží vyzradit  celému světu, zároveň  však čtenář  nabývá dojmu, že se stává 

svědkem velice intimní zpovědi starce, který chce předat své zkušenosti  

synovi (tomuto dojmu samozřejmě př idává i  samotné věnování sbírky: 

„Petrovi,  neboť  v celé této knize hovořím vlastně jenom s ním.“).  

                                                 
40 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 89. 
41 Tamtéž, s. 13. 
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1.4. COS TO ZPÍVAL, MARJÁPANNO! 

 V Tanci smrti, jenž využívá některé žánrové prvky dramatu, získává řeč  

opě t dialogickou formu. V básni se prolínají dva paralelní dě je. V prvním 

z nich, inspirovaném středověkým a barokním žánrem tance smrti , odvádí 

smrtka ze světa živých své obět i . Přímá řeč  zde hraje výsadní roli,  neboť je 

rytmizovaná takovým způsobem, aby evokovala skutečný rytmus tance – 

promluvy smrti se svými oběťmi vždy doplněné o promluvu chóru (hlasem 

jakéhosi l idového soudu) př ipomínají  svou formou l idové říkačky.  

Poslední taneček svádí smrt se samotným básníkem – v této strofě 

Šiktanc opě t tematizuje nesnadnost básnického vyslovení, strach z 

nevyslyšení i  touhu psát veřejně  v období svého zákazu publikovat. („Cos to 

zpíval,/ marjápanno! –/ cos to kř i čel hluchejm koním,/ hluchejm koč ím u 

hlavy?// Sem tam slzy,/ sem tam slova /bral t i  vítr./  A ty znova! “42) Sbírka 

Tanec smrti byla psána v sedmdesátých letech, proto v ní má opět významné 

postavení básníkova nespokojenost s tehdejšími poměry, která se podepsala i  

na vnímání řeč i .  Zatímco řeč je v cyklu lživá a falešná („A kř ivé slovo darmo 

č init  tě lem.“ 43),  zem je hluchá a netečná. („,Neslyšíš?‘/ Bůh třese zemí,/ 

hluchou k tomu pláč i “ 44)  

Šiktanc, básník prot ikladů,  v této skladbě střídá l idově laděné strofy 

plné hovorových výrazů s vysokým stylem druhé l inie skladby, jej ímž 

ústředním motivem jsou obrazy Boha. V těchto strofách používá Šiktanc 

takový „básnický jazyk, z ně jž postávají neotřelé metafory a který v sobě nese 

stopy velebnosti , archaičnosti  a patosu.“45  Řeč  je zde básníkovi prostředkem, 

jak skloubit vysoký básnický jazyk plný obraznosti  s l idovým jazykem nižších 

vrstev, jež v sobě nese jakési jarmareční kouzlo – 

„,Vysoké‘ a ,nízké‘ v poezii,  těsně vedle sebe, že to až drnč í, to je pro mě  

nádhera …“46 

                                                 
42 Šiktanc, K.: Tanec smrti, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 161. 
43 Tamtéž, s. 134. 
44 Tamtéž, s. 143. 
45 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 234. 
46 Slomek, J., Šiktanc, K.: Řeč neřeč. Praha: Karolinum, 2007, s. 41. 
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1.5. BÁSEŇ  JE LIDSKÁ ŘEČ ,  CO NENÍ V LIDSKÉ MOCI 

 Řeč  má v Šiktancových textech magickou moc, je plná zaříkávadel, 

modliteb a říkanek. V jeho textech jsou udržovány př i  životě vyhynulé č i  

zastaralé výrazy a tvary slov. Jeho básně  jsou plné biblických citátů,  

pořekadel a přísloví, díky nimž se právě řeč  stává jedním z pout mezi 

současníky a jej ich předky, jej ichž poselství se právě  skrze řeč  uchovává 

a  č iní je tak stále přítomnými. „Neboť  údě lem básníka je i křísit i  bystř i t  

i  posvěcovat řeč. Aby nebyla jenom na živu. Aby byla živá.“47 

V Šiktancových textech, které budí dojem neřízených vodopádů  asociovaných 

slov, jako by si řeč  ži la vlastním životem a výslednou formu básní si sama 

vynucovala, jako by skrze jeho texty promlouvala sama odvěká řeč , oživovala 

zašlá jména, říkanky, kázání, byla slovem božím a vším, co v ní existuje od 

„nepamět i “, místy se proměňuje ve vznešený jazyk l i turgických textů, místy 

v l idovost babských pověr a jarmarečního pokř ikování. Báseň  jako by tak byla 

řeč, co není v l idské moci, jako by básníka řeč sama přesahovala a unikala 

jeho vlastní kontrole. „Zde není nic přísně rozumového, neboť subjekt 

racionální vzdal ve jménu tajemné řeč i ,  která vždy znamená více a něco 

j iného, než bylo původně míněno, a č lověk za touto básnickou řečí  

zaostává.“48 Ostatně sám Šiktanc, když hovoří  o procesu tvoření básně,  jako 

by př iznával, že k němu báseň sama „mluví“ a je třeba naslouchat její zně losti:  

„Ani se snad nedá spoč ítat, kolikrát si j i  v duchu říkám – všude, př i  obědě,  

v tramvaj i,  ve spaní znova a znova, dokud j i  nedokonč ím.“ 49  K tomu Petr 

Hruška dodává: „Jakoby se zde poezie vracela k čemusi podstatnému ze svého 

prapůvodu, kdy byla slovem vyřčeným, nikoliv psaným. Jako by vyslovením 

č i  smlčením teprve povstával sám smysl věcí. Naslouchat tomu, co je jen 

zdánlivě  němé, a pokoušet se rozeznít vlastní hlas, který tkví ve všem – dvě  

podstatné složky Šiktancovy životní i básnické fi losofie, které si  jeho čtenář  

bude moci uvědomovat na každém kroku.“50 To, jak se řeč  ozývá a zní, je tím, 

co určuje výslednou podobu básně , řeč  sama si j i  diktuje. Ve své studii 

Básnicky bydlí č lověk Martin Heidegger charakterizuje řeč takto: „neboť to, 

co ve vlastním smyslu promlouvá, je řeč . Č lověk mluví až tehdy, a pouze 

                                                 
47 Slomek, J., Šiktanc, K.: Řeč neřeč. Praha, Karolinum 2007, s. 33. 
48 Papoušek, V.: Imaginativní linie české poezie a dílo Karla Šiktance. Tvar 2002, č. 18, s. 8. 
49 Slomek, J., Šiktanc, K.: Řeč neřeč. Praha, Karolinum 2007, s. 49. 
50 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 68. 
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tehdy, když odpovídá řeč i ,  poslouchaje její  nápovědi."51 Básník řeč  neovládá, 

ale pouze vstupuje do jejího dění a nechává se jí vést: „Zpěvná zařeknutí,  

zajíkadla, zaklínání…č i  jen krátké zafidlání. Jsou to jakési ‚ohlasy písní ‘,  

jakési vnitřní nápěvy (a jej ich nové variace), něco jako něžné trosky 

z původního zpěvného smyslu poezie… Takové to ‚hodyhodydoprovody‘ a j im 

podobné trsy l idových promluv a kázání a obyčejů ,  jakási zpěvná 

samozřejmost, které to nedá… Jistý melodický fragment, co se samospádem 

sám od sebe ozve. A kterému se ani dnes u mne z básně nechce, jak by byl 

zatvrzelým stvrzovatelem tohoto svrchovaného žánru.“ 52 

                                                 
51 Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk. Praha: OIKOYMENH, 1993, s. 81. 
52 Slomek, J., Šiktanc, K.: Řeč neřeč. Praha: Karolinum, 2007, s. 30. 
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2. PAMĚŤ A DĚJINY  

 
Veliká jest, o můj Bože, moc paměti, nesmírně veliká; jest to prostorná, téměř bezměrná svatyně! 

 Aurelius Augustinus 
 

 Paměť jakožto uchovatel minulosti je doslova živnou půdou všech 

Šiktancových textů,  jeho věčnou inspirací. Je nevyčerpatelným zdrojem 

vzpomínek, které mohou mít ryze osobní charakter, ale mohou zároveň  

uchovávat události,  jež jsou součástí tzv. velkých dě j in, č i  jako dědictví 

z generace na generaci předávanou mytologii , která individuum váže k jeho 

prapůvodním kořenům. Paměť a řeč spolu úzce souvisí, paměť je uchovávána 

především díky komunikaci a také podobně jako sdílení společné řeč i  i  sdílení 

kolektivních vzpomínek zaj išťuje jedinci jeho bezpečné bytí  ve společnosti.  

Podle Maurice Halbwachse je paměť  (a to i  individuální) veskrze jev 

společenský: „Paměť v č lověku narůstá teprve v průběhu jeho socializace. 

Tím, kdo ‚má‘ paměť, je sice vždy jednotl ivec, avšak jeho paměť získává tvar 

v kolektivu. […] Vzpomínky, a to i osobní, vznikají pouze díky komunikaci 

a interakci v rámci společenských skupin.“53  Navíc teprve s osvojováním 

kulturní pamět i  vrůstáme do konkrétní společnosti a stáváme se její  

plnohodnotnou součástí: „dítě  se učí říkat ,my‘ tím, že je zahrnuto do historie 

a do vzpomínky, která toto ,my‘ formuje a naplňuje.“54 Tím, že č lověk př i j ímá 

společné vzpomínky a vnímá je jako součást vlastní minulosti , stává se 

pokračovatelem vzpomínkami zprostředkovaného dění, aniž by byla přerušena 

kontinuita. Kolektivní paměť  je tedy po řeč i  dalším způsobem, jakým básník 

ukotvuje postavení l idského jedince ve větším nadindividuálním celku. A ač  

č lověku byla příslušnost k této společnosti př idě lena osudem, je v Šiktancově 

poezii  tím, co má určující vl iv na charakter l idského prožívání světa, ať  už se 

jedná o víru, řád č i  tradice a lokální zvyklosti.  Paměť  pomáhá č lověku 

uchovávat identitu vlastní, ale i  identi tu celé společnosti .  Vědomí onoho 

„my“, tedy vlastního příslušenství k větší skupině  (rodu č i  národu), je 

Šiktancovi prakticky nejvyšší hodnotou a je třeba toto vědomí neustále 

udržovat na živu. 

                                                 
53 Assman, J.: Kultura a paměť. Praha: Prostor, 2001, s. 36. 
54 Tamtéž, s. 20. 
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 Paměť však nepropojuje jen jedince s kolektivem, ale je samozřejmě 

i  tím, co propojuje dnešek s včerejškem, a tak udržuje minulé stále přítomným, 

tedy tím, co v Šiktancových textech napomáhá vytvoř i t  obraz věčnosti. Všemu 

minulému, co podržíme v pamět i ,  jako bychom dávali  možnost věčného trvání, 

a tak se zbavovali vědomí konečnosti.  

Stejně  tak jako je v Šiktancově  díle vrstveno někol ik druhů  času (viz 

třetí kapitola), je zde i  paměť  jaksi mnohovrstevnatá: „Pro Šiktance 

představuje paměť sféru nadmíru subjektivní, je to paměť  rodová a v tomto 

smyslu objímající, přecházející do tě lesného ‚vědění‘. Paměť  slova i paměť  

nevyřčeného, paměť  oživující a paměť smyslu bytí , paměť  na zapomenuté 

dění i paměť  otevírající mýtus, v němž č lověk nalézá sám sebe, a to právě  

v si lném angažmá subjektu jeho vlastní historie.“55 V básníkových textech 

se individuální paměť zachycující osobní vzpomínky prolíná s pamětí  

kolektivní (ta zahrnuje paměť rodovou, národní č i  paměť  celého l idského 

pokolení, jejíž první společnou „vzpomínkou“ je mýtus o stvoření světa) 

a pamětí  věcí a míst. 

S pamětí  samozřejmě souvisí i  Šiktancovo časté odkazování na folklor 

a tradice. Tato inspirace se projevuje jak používáním tradičních motivů , tak 

častým používáním primit ivních rýmů  a rytmu typických pro l idovou 

slovesnost č i  frekventované zapouštění pořekadel a rýmovaných pranostik 

do svých textů . Rytmická nenáročnost textu a snadno zapamatovatelné rýmy 

sloužily orálním společnostem, jež nevládly písmem, jako mnemotechnické 

pomůcky k zapamatování užitečných informací. V autorových básních je tak 

původní, ústně t radovaná l idová moudrost stále živá a pro pří tomnost platná, 

čímž Šiktanc „udržuje př i  životě“ i  naše předky. 

Ve svých textech Karel Šiktanc v pamět i  neustále hledá stále živé 

a intenzivní obrazy ze svého dětství a rodného kraje a díky pamět i  nachází 

a zpřítomňuje minulost, kterou představuje jako předobraz právě  prožívané 

současnosti. Vlastní Šiktancovy vzpomínky jsou pak vyjevovány tak detailně  

a s takovým prožitkem podle míry, s jakou se do básníkovy pamět i  vryly,  

zatímco příběhy osvojené z vyprávění (historické události, příběhy světců , 

atd.) jako by byly zamlžené, jsou fragmentární, zkreslené a chybí j im osobní 

                                                 
55 Brabec, J.: Karel  Šiktanc, in  Brabec, J . :  Panstv í ideologie a moc l i teratury .  Praha: 
Akropol is ,  2009, s. 284. 
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naléhavost. Č ím vzdáleně jší  minulost, tím je „vzpomínka“ zastřeně jší  a spíše 

než aby prezentovala historickou skutečnost objektivně , je už j istou 

reprezentací toho, jak se uchovala v kolektivním vědomí. Tedy způsobem, 

jakým se vzpomínka z generace na generaci předává: různé historické postavy 

dostávají vlastnosti  národních hrdinů,  j iné obětí,  válečné konfl ikty často 

dostávají charakter souboje dobra proti  zlu, některé události vidíme skrze 

prizma národní identity jako kř ivdu, j iné máme tendenci spojovat 

s nadpř i rozenými jevy. „Každá osobnost a každý historický fakt se j iž př i  

vstupu do této pamě t i  t ransponuje v nauku, pojem č i  symbol; získává smysl 

a stává se prvkem v ideové soustavě společnosti.“56 Kolekt ivní paměť má totiž 

nehistorický charakter: „ je schopna uchovat historické události a osobnosti  

jen v tom případě , že se změní v archetypy.“ 57 

Šiktanc se pomocí pamět i  (ať už odkazy na významné okamžiky 

a osobnosti  známé z dě j in, č i  svátečními ceremoniemi a českou l idovou 

slovesností) snaží vzkřísit v upadlé společnosti konce šedesátých 

a sedmdesátých let národní identitu, hrdost a plnohodnotná mezil idská pouta, 

snaží se probudit v rezignovaném stádu opět  vztah ke svým kořenům a touhu 

postavit  se za svou zem namísto neč inného př ihlížení nepravostem. „Národ 

žije jen tím, že nechává ožít svoji minulost.“ 58 V Šiktancově poezii je tedy 

oživování pamět i  také j istou formou odporu proti poli t ické moci a má 

osvobozující sílu. „Vzpomínka znamená způsob izolování se od daných 

skutečností, způsob ,zprostředkování‘, který na krátké okamžiky prolamuje 

všudypř ítomnou moc dané skutečnosti . Paměť vyvolává ve vzpomínce 

minulou hrůzu stejně  jako minulou nadě j i .  […] Ve světě  

total itního ,zglajchšaltování‘ nabízí vzpomínka možnost prožitku Jiného 

a odstup od absolutismu současnosti  i  daného stavu věcí.“ 59 Básník chce navíc 

př ivést do šedivé všednodennosti opět  trochu sváteční atmosféry a víru 

v zázraky, v pamět i  a rituálech nachází odpovědi, jak se vypořádat s právě  

prožívaným bezčasím. 

                                                 
56 Assman, J.: Kultura a paměť. Praha: Prostor, 2001, s. 38. 
57 Eliade, M.: Mýtus o věčném návratu. Praha: OIKOYMENH, 2009, s. 46. 
58 Tamtéž, s. 117. 
59 Tamtéž, s. 78. 
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2.1. DO KRAJIN PRIMITIVNÍCH DĚJŮ  

Paměť ve sbírce Zaříkávání živých je vyjevována především skrze místa, 

rodinné vazby a jazykové projevy.  Sbírka je ukotvena v prostoru Šiktancova 

rodného kraje, lyr ický subjekt se v ní navrací ke svým kořenům – do míst 

svého dětství a dospívání. I jeho další cesty jsou provázeny věčnou 

vzpomínkou na maminku („A cesta dopředu vede po ledě , je z matč iných/ pro 

nás kdy vyplakaných slzí“60). Paměť předků je pak vyjevována skrze jazykové 

projevy orálních společností - zaříkávadla, kletby a r ituály.  

Lyrický subjekt se často styl izuje do podoby svědomí l idstva a př iznává 

l idské slabosti - strach ze smrti a pomíjivost i, touha po zastavení času a 

vědomí trvanlivého mála.  („Vítáme s úzkostí  každou vteř inu, neboť  není 

jediné,/ aby nebyla loučením, mokrý řetěz nám klouže v dlaních, chytáme se 

uzlů a stébel a deště“ 61) Bezpečí nachází jen v polaritě k běhu času, kterou je 

trvání, v kontinuitě a zaktovenosti č lověka v minulost i a v jeho svázanosti s 

rodem. („Jsme jako řetěz, cosi nás věčně  obrací/ do krajin primitivních dě jů, 

k hradištím svatosti/  a žďárům zatracení“62) Touto krajinou primitivních dě jů 

je jak v jeho pamět i  uložená rodná ves se svými pohanskými zvyky, tak dětsví 

a s ním spojené dětské ř íkanky a hry, které jsou v básních prezentovány jako 

předobraz dospě lost i . („Jak se tyto hry podobají našemu životu, našim hrám 

dospě lých. Vlastně jsme si už kdysi hráli  na to, co je dnes skutečnost.“63)  

Dů ležitým motivem Šiktancovy poezie je kruh krve – nepřetržitost, 

sepětí a paměť rodu v této sbírce reprezentovaná trojicí otec, syn a vnuk (tato 

rodová l inie a rodičovství se pak stává ústředním motivem sbírky Český orloj.) 

Lyrický subjekt není nikdy osamocenou entitou, je všude provázen svou 

rodovou příslušností – kromě výše uvedené vzpomínky na maminku, mu navíc 

v zádech  visí stařec a v rukou chlapec.  

 

2.2. „MNÉMOSYNÉ!“ 

Ve sbírce Adam a Eva,  která je oslavou prastaré, mytické pamět i  rodu, 

vzdává Šiktanc své věčné inspiraci hold, č iní  tak úpěnlivou modlitbou právě 

k bohyni pamět i  Mnémosyné, nebes a země  krásné těžké hlavě.  S pomocí této 

                                                 
60 Šiktanc, K.: Zaříkávání živých, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 13. 
61 Tamtéž, s. 13. 
62 Tamtéž, s. 12. 
63 Karfík, V.: Stálost lidského osudu. Literární noviny, 1967, r. 16, č.  4, s. 5. 
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bohyně Šiktanc ve sbírce vypráví odvěký příběh vztahu mezi mužem a ženou. 

„Je to hodnota, jež prochází celými l idskými dě j inami a ponechává si své 

trvalé vlastnosti.“64 Díky skutečnosti existence tohoto konstantního charakteru 

milostných vztahů může Šiktanc prolnout biblický příběh Adama a Evy 

s pozdě jší životní zkušeností, spojit  biblický mýtus s přítomností.   

„Vše se zač íná a končí  od začátku.“65 Jako paralelu ke starozákonnímu 

příběhu pozorujeme obrozující se vztah dvou l idí, kteří  jsou však na rozdíl  od 

prvních l idí poznamenaní svou minulostí, která tíží a brání zrodu jejich 

vztahu. Paměť  tak ve sbírce získává dvojí charakter - je to zdroj inspirace, 

pomocí něhož se opět vracíme ke kořenům, a to až k samotným počátkům 

lidské existence, zároveň  je to však paměť,  v níž je uložena minulost, jež 

v sobě oba protagonisté nesou, která je pro obrozující vztah těžce 

překonatelnou překážkou a od níž je třeba se oprostit.  Je to „zkušenost 

dlouhého života, který všechno dávno obsahuje a př i tom tíží a unavuje a leká 

svou odcizeností.“66 Během šesti  dnů pozorujeme, jak se oba l idé snaží před 

svým minulým já utéci. Ohlížení za minulostí značí setrvání v ní a podobně 

jako v mytických příbězích o Orfeovi a Eurydiké č i  Lotově ženě hrozí 

tragickým koncem („Táhla ho pryč ,  a její  oč i  hlídaly/ zda se neotočí/  […] 

strhla ho k sobě – ustrašená/ že se jí  dívá přes ramena.“67)  

 

2.3. JAK SI VŠECHNO ODPOVÍDÁ 

Sbírka Český orloj  vychází v samizdatu na počátku sedmdesátých let,  

tedy v období polit ické a kulturní normalizace, v období nesvobody a 

bezpráví, kdy Čechy do tmy hledí,  proto je v ní mnohem více než v cyklech 

předchozích zdůrazněn národní rozměr. Velkého prostoru se tak dostává 

kolektivní pamě t i  a národním dě j inám. „Pravým cílem normalizace byla 

zklidněná, tedy otupě lá a lenošně malátná masa bez vzrušení, tužeb a pamět i  

šedesátých let.  Zapomenout pohyb minulosti  a nedopustit  neřízený pohyb 

v budoucnosti – prostě utkvět v nehybném bezčasí. A právě v tomto čerstvě  

nastoleném bezčasí začínají  ,odtikávat’ verše Českého orloje,  

                                                 
64 Karfík, V.: Člověka dělá řeč. Listy, 1968, r. 1, č. 4, s. 11. 
65 Šiktanc, K.: Adam a Eva, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 68. 
66 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 166. 
67 Šiktanc, K.: Adam a Eva, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 73. 
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monumentálního pokusu básníka vráti t do vědomí paměť,  minulost, dě j iny,  

čas.“68 

Sbírka je č leněna do dvanácti básní nesoucích názvy měsíců  

v kalendářním roce a je celá provázena procesem iniciace, otec vzývá syna ke 

vstupu do světa dospě lých, předává mu vlastní zkušenosti , moudrost a paměť,  

a to především paměť rodovou a národní. V každém měsíci  lyr ický subjekt 

seznamuje svého syna s prostředím rodného kraje i  se svátky a tradicemi pro 

konkrétní dobu příznačnými. Do kalendářního roku jsou navíc zapuštěny 

konkrétní historické události a osobní vzpomínky. V Českém orloji se tak 

naplňuje Šiktancova vize života jako několika konstantních variant, které se 

opakují  stále dokola stejně  jako měsíce v roce. Proto jsou všechny intimní 

vzpomínky, ale i příběhy známé z historie základním stavebním prvkem této 

sbírky. V Šiktancově poezii nejenže l idé prožívají  vše, co už z minulosti  

dávno známe, ale tato minulost je i  formuje a její  odkaz v sobě  stále nesou – 

otec vzpomíná na dobu, kdy on sám byl v rol i syna a hovoř i l  s vlastním otcem 

(„Snad že mám paměť./  Že už vím, jak otec drmolí o všem, co/ nebolí,  když 

se s ním loučí syn“69) a své vlastní vzpomínky promítá do života svého méně 

zkušeného syna. („Řezník Ondřej Lisý položí t i  na rameno/ ruku jak mně  

kdysi. Bude horká. Bude těžká./ Cítím j i tam dosud.“70) Stejně tak básník 

v dě j inách nachází paralely pro současnou situaci utlačované české země. 

(„h řbitov dokořán jak před tř iceti léty. / Jak si všecko odpovídá!/ Květ ./ I 

sníh./ I l idská bída.“71) Básník k minulost i odkazuje jako k urč i té předzvěsti 

aktuálního stavu a hledá v ní odpovědi na palč ivé otázky současnosti.  

Z historie vybírá takové události a postavy, jej ichž obraz se stal ve společném 

vědomí národa symbolem, ať už symbolem hrdinství a odvahy č i  ukř ivdění 

(Jan Hus, sv. Ludmila, kníže Václav, K. H. Mácha, Jan Palach, atd.). Nejedná 

se ani tak o reálné postavy, jako právě o jej ich emblematicky redukovaný 

obraz v kolektivní pamět i .  Konkrétně jší obrysy a detailně jší  zpracování 

získávají  dě j inné okamžiky, j ichž byl Šiktanc př ímým svědkem (Mnichov, 

Lidice). Šiktanc se navíc ve svých textech, především v Českém orloji a Tanci 

smrti, navrací i k tradici barokní – nejenže Český orloj př ipomíná barokní 

                                                 
68 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 196. 
69 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 38. 
70 Tamtéž, s. 14. 
71 Tamtéž, s. 89. 
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kancionál, tak jak jej známe například od Adama Michny z Otradovic, ale i  

postavy svatých jsou zobrazovány tak, jako bývaly v pohádkách a l idových 

hrách s evangeli jními náměty. Baroko je přítomno jak principy pro barokní 

umění typickými (pocit  marnosti , zobrazování nezobrazitelného, vertikalita, 

hledání Boha, příroda jako otisk boží dokonalosti,  láska jako pozemské 

ztě lesnění božské lásky, kontrast ducha a hmotného tě la), tak i odkazy k Bílé 

hoře a pobě lohorské době , jejíž atmosféra mě la s dobou normalizační mnoho 

společných rysů,  například morální úpadek č i  odchod intelektuální elity do 

zahraničí .  

Pomocí pamět i  básník opět usiluje o vytvoření pevného pouta se svými 

kořeny. Sbírka je opět  zaplněna předky, ozývají se v ní jej ich dávné č iny,  

vyprávění i pověry a údě l  lyr ického subjektu je celý život s sebou tyto 

příběhy nosit,  jsou součástí jeho vlastního příběhu. („Jdu sadem prokřehlým,/ 

v bě lostném rouše jako předkové nesu/ si dědky z prvotní své vlasti“.72 ) 

Paměť se váže i  na rodnou ves a v ní prožité dětství, je neustále 

zpřítomňována místními tradicemi – vyhánění morany, zabijačky, draní peří , 

věštění budoucnosti . Všechny tyto vzpomínky jsou předávány nastupující 

generaci jako dědictví, které je třeba uchovat, aby nebyla přerušena 

kontinuita. Součástí tohoto kulturního dědictví je i samotný l idový kalendář , 

který po generace slouží k zachycení rytmu l idského života.    

 

2.4. KREV Z LOŇSKÝCH KŘ IVD UŽ BARVÍ RŮŽE 

Sbírka Tanec smrti je opět  návratem k tradici barokní, a to jak 

samotnou volbou žánru tance smrti, tak barokními odkazy ve sbírce 

obsaženými. Přítomnost je přemístěna do barokních kulis. Text je protkán j iž 

tradičními l idovými projevy, ale i biblickými odkazy, l i turgickými ci tacemi a 

dialogické pasáže př ipomínají  l i tanické vyvolávání. Samotná paměť tak 

nedostává ve sbírce tolik prostoru jako v dílech předchozích, ale vyjevuje se 

právě skrze l idovost, ale i paralely k písmu svatému, jež je po věky nositelem 

trvalých hodnot, tedy pamětí našich předků uloženou v písmu, a právě také 

paměť  je posledním místem, v němž je uchována víra v Boha, neboť Čechy 

jsou v Tanci smrti zemí, z níž se vytrat i la jakákoliv víra a řád, v níž Bůh je 

                                                 
72 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 15. 
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bezmocný stařec, který ztrati l  nadvládu nad zemí, a jeho žezlo převzala 

všemohoucí smrt.  

 

2.5. SCELOVÁNÍ SVĚTA SKRZE PAMĚŤ  

Obecně  je paměť pro Šiktance prostředkem vyjádření kontinuity 

l idského života a trvalosti hodnot demonstrované v  Českém orloji slovy:  

„Vymyslíš jenom lež. Vše pravdivé tu koneckonců dáno.“ Paměť básníkovi 

slouží k vnímání celistvost i světa, hledání archetypů l idské existence, 

ztvrzování identity, vědomí vlastních kořenů a pomáhá mu interpretovat 

současnou situaci a pomocí minulosti odpovídat na aktuální otázky dneška.  

Pevnou vazbu ke svému původu a kořenům vyjadřuje Šiktanc 

frekventovanými návraty do základních zkušeností dětských let, 

všudypř ítomnými magickými zážitky a výjevy dětství, opřádáním své poezie 

obřadností dětských her. Dětství je vůbec pro Šiktance velmi dů ležitým 

tématem, v jeho poezii je to jakési „původní“ období, v němž se č lověk 

seznamuje se světem a jeho zákonitostmi, a zkušenosti z tohoto období mají 

pak zásadní, formující vl iv v dalších fázích l idského života, dětství a vše 

v něm získané a zaslechnuté je v nich stále přítomné, zároveň  je v jeho poezii  

dětství i  paralelou k primitivním společnostem a jejich prostému vnímání 

světa, k samotným základním kamenům lidské kultury. Je to i období 

formování, kdy do sebe č lověk vpíjí kulturu svého národa a paměť  rodu, 

Gaston Bachelard označuje dětství jako těsto: „dětství – ono těsto! – je 

prot lačováno formou, aby dítě správně navázalo na život druhých“73. Šiktanc 

o něm hovoří  jako o houbě:  „dětství,  to je takové Šťastné bezvědomí. A pije 

si kdeco jako houba vodu“74, dě tské pocity a vnímání okolního světa v něm 

zůstávají  zakořeněny a stávají se trvalou součástí jeho poezie: „Ale cítění 

prostoru, krajiny, malého vesmíru je asi od malička. Není to tedy zřejmě  

paměť,  jež by umě la vyprávět  fakta, jména, příběhy … je to daleko spíš 

paměť jednotl ivin, detailů,  pocitů,  barev, co zapůsobily tak silně, že se j ich 

pak už nezbavíš“.75  V básníkových textech se dětství vyznačuje svou 

svobodou, která se s příchodem dospě losti mění v podř ízenost a konvenci. 

                                                 
73 Bachelard, G.: Poetika snění. Praha : Malvern, 2010, s. 101. 
74 Šiktanc, K.: Raději lezu do hospod, in Šiktanc, K.: Paralipomena. Praha: Karolinum,  2006, s. 185. 
75 Tamtéž, s. 185. 
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(„Z her na ptáky/ už neumíme nic./ krom toho naříkání nad malostí klecí./ […] 

Neboť není dospě losti./ Je jenom podřízenosti času.”76) „D ětství je mi pořád, 

chtě nechtě,  nejsi lně jším inspiračním zdrojem. […] Vzpomínky z dětství jsou 

mi spjaty s každým slovem, s každou melodií, s každou hrou. Když slyším 

slovo zapadlé ve mně kdesi v dětství, odkrývá mi najednou celý trs 

souvislostí, vytvář í samo celek – neboť  je v tomto dosud neurč i tém celku 

zafixované, má sílu vylamovat ze zasutého prázdna celé balvany výmluvného 

ticha. Je to pak dobrodružství přenášet tyto uhranč ivé, neviditelné hory 

do dneška.”77  

Navíc jsou tyto dětské vzpomínky spjaty s tradičními venkovskými 

ceremoniemi – masopustem, zabijačkou, procesím. Lidové projevy, „řeč 

původu” sytí Šiktancovu poezii nejen motivicky, ale mají výrazný vliv i 

n  jeho básnický jazyk. Tyto každoročně  se opakující aktivi ty spjaté s pamět í 

kolektivu, zaručující neměnnost, jsou stejně  jako dětské hry specifické svou 

divadelností, která často v Šiktancově poezii osciluje mezi hrou a hraním si 

na skutečný život. Stejně jako v baroku se tu smývá hranice mezi hledištěm 

a jevištěm. Vidění světa jako divadelních kulis Šiktanc explicitně  zmiňuje 

ve sbírce Artéská studna:  „N ěco nás věčně nutí  hrát/ ně jaké staré drama”.78 

V rozhovoru s Karlem Sidonem pak pronáší řečnickou otázku: „Ale nezdá se 

vám nakonec, že se všechno odehrává kolem starých otázek klasického 

divadla, že jsou to stále tytéž uzlové body, staré jako svět? Láska, dobro, zlo, 

svoboda, pravda atd.?“79 

Specif ická schopnost l idské pamět i  uchovávat pouze některé prožité 

situace, a to navíc jen jako poněkud zkreslené fragmenty, je pak pro básníka 

inspirací př i  komponování textů  (především skladby Český orloj), které tvoří 

jako mozaiku časově nesouvisejících okamžiků,  j imž př idě luje různou 

intenzitu i  různé emocionální zabarvení. Například obraz l idické tragedie je 

v Šiktancově poezi i vždy prezentován skrze prizma dětských očí . 

„Bezprostřední paměť př ivádí k životu jak útržky ztracených dě j inných 

                                                 
76 Šiktanc, K.: Zaříkávání živých, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 18. 
77 Karfík, V.: Hledání prostoru s Karlem Šiktancem. Literární noviny 1966, č.27, s. 5. 
78 Šiktanc, K.: Artéská studna. Praha: Mladá fronta, 1964, s. 15. 
79 Šiktanc, K.: Karel Šiktanc – básník Adama a Evy, in Šiktanc, K.: Paralipomena. Praha: Karolinum, 2006, 
s. 165. 



31 
 

událostí , tak i minidramata l idských osudů, drobné scény jako ve fi lmovém 

stř ihu.“ 80 

                                                 
80 Brabec, J.: Karel Šiktanc, in Brabec, J.: Panství ideologie, moc literatury. Praha: Akropolis, 2009, s. 286. 
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3. PŘÍTOMNOST OSV ĚTLENÁ MINULOSTÍ  

 
 Jak už bylo výše mnohokrát zmíněno, Šiktanc nevnímá č lověka jako 

individualitu, ale jako součást l idského společenství, s nímž ho pojí krevní 

pouto, sdílení společné kultury, dě j in a víry. Mezi tato pouta všem lidem 

společná spadá i  nezastavitelný běh času, na jehož základě  l idé vnímají 

realitu, promítají své životy na časovou osu a podle něhož organizují své 

životy – den má čtyř iadvacet hodin, týden sedm dní a rok dvanáct měsíců ,  

díky kalendář i  slaví l idé se společnými kulturními kořeny stejné svátky 

a v jeden den provozují totožné tradice. „Nejen že č lověk je promítnut do 

času, ale také čas je promítnut do č lověka.“81  

Ve vybraných Šiktancových sbírkách je čas reprezentován několika 

způsoby. Motivy časovosti mají klíčový vliv už na samotné č lenění skladeb – 

v Adamovi a Evě  je dě j  dě len do strof podle sedmi dnů, v nichž Bůh tvoř i l  

svět , Český orloj se zase podobně jako Tomanovy Měsíce odehrává na pozadí 

mýtu kalendářního. Rovněž čas je stejně jako většina básníkových motivů 

(muž a žena, řeč  a mlčení, atd.) tvořen dvěma polaritami, které se zároveň 

prolínají – časem lineárním a časem cykl ickým. 

 Linearita času je reprezentována především vědomím spění vlastního 

bytí ke smrti (jež je v Tanci smrti ústředním tématem), rozlišováním 

životních fází na dětství, dospě lost a stáří,  předáváním pomyslného žezla 

nastupujícím generacím č i  častým motivem plynutí vody. Vše staré, 

ač  vzpomínané a neustále do současnosti zanášené, je zatemněno jakýmsi 

nánosem prachu a čím starší vzpomínka č i  historická událost, tím jsou 

v básních její rysy více rozmlžené („Vím./ Zní to rzí/ jak všecko dnes, 

co bylo kdysi na řetěz.“ 82).  

 I přestože ve sbírkách jsou zastoupeny oba druhy času, dostává se tomu 

cyklickému více prostoru. Cyklický čas je básníkovým nástrojem, jímž může 

zachytit kontinuitu života, provázat pří tomné s minulým, vytrhnout l idské 

bytí z běhu času a vědomí vlastního spění ke konci, a tak nastolit ve svých 

textech věčnost a trvání, jež je zaručeno neustálým zapouštěním minulosti  

do přítomných okamžiků. „Pří tomnost obohacená o vědomí toho, z čeho 

                                                 
81 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 192. 
82 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 15. 
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č lověk vyrůstá – minulé je nyní u Šiktance hmatatelně přítomné, jeho č lověk 

se sebe nemůže setřást tíhu, kterou mu na bedra zavěsil  l idský rod. Př ítomnost 

obsahuje u Šiktance ustavičnou rekapitulaci l idského osudu. Poezie přestává 

být dokonale vypracovaným obrazem uplynulého a stává se pokusem 

o uchopení přítomného, o uchopení jeho podstaty, jež neexistuje mimo složité 

vazby minulých nebo přítomných dě jů, konstantních l idských vlastností 

a l idské projekce.“83  K tomu, aby básník demonstroval cykličnost času, 

využívá mnoho prostředků  a motivů  (nejvýrazně jší  z nich jsou: tvar kruhu, 

motivy vody v různých fázích svého koloběhu a pravidelná obměna ročních 

období). Už sám fakt, že v Adamovi a Evě jsou to dny v týdnu, v Českém 

orloji  měsíce v roce a v Tanci smrti č innost i denního režimu vykonávané 

polidštěným Bohem, co tvoří základní osu skladeb, tedy to, co se znovu 

a znovu opakuje - po prosinci př i jde další leden, po nedě l i  další pondě l í  a po 

noci př i jde opět ráno. Pro Šiktance je také velmi typické periodické 

opakování některých pasáží textu. Ve svě tě  jeho básní časté výjevy svátečních 

obřadů strukturují proud času, a vytvářejí tak časový řád. Tento sváteční čas 

nejenže vytrhává l idskou bytost z všednodennosti , ale zároveň  tvoří  pevné 

pojítko mezi jedincem a společností.  „Rituální opakování zajišťuje soudržnost 

skupiny v prostoru a čase.[…] Ve svátečním č i  ‚snovém’ čase velkých 

shromáždění se obzor rozšiřuje do kosmických rozměrů, do doby stvoření, 

počátků a velkých změn, díky nimž svět v pradávné době  vznikl.  Rituály 

a mýty vytyčují smysl skutečnosti.  Jejich dbalé sledování, uchovávání 

a předávání udržuje – zároveň  s identitou skupiny – svět v chodu.”84   

  

3.1. PODŘ ÍZENOST ČASU 

Sbírka Zaříkávání živých je povzdechem nad pomíjivostí , marností  

všeho pozemského bytí a úzkost z vědomí (nejen) vlastního spění ke smrti  

(„Do smrti zaštítěn/ před smrtelností  boží-/ já k smrti  přepadán jsem/ 

smrtelností svou“85), proto má čas v této sbírce (podobně jako v Tanci smrti) 

především l ineární charakter. Výrazně se zde projevuje vliv barokního 

myšlení a představy světa jako divadelního jeviště.  („Od té chvíle, co nám po 

                                                 
83 Karfík: Člověka dělá řeč. Listy 1968, č. 4, s. 11. 
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vsích rozdě l i l i  d ědci/ role,/ hrajem své ochotnické divadlo. […] A všechno 

pro jedno, jediné představení. Neboť/ nebude repríz. Náš sál je zadaný/ až 

do soudného dne---”86) Neúprosný čas se stává symbolem zániku. („Čas nemě l  

srdce. Matky, bezzubé, do rána plakaly i  sami nad sebou, když syn hles 

ve spaní,/ že víc než smrti své/ se bojí/ svého stáří. […] Úzkost, že umřou,/ 

chňapla, ledová,/ Kichotům/ po varlatech.“87) Na nadvládu času nad l idskou 

existencí pak básník explici tně poukazuje v básni Zaříkávání dospě losti,  v níž 

se střetávají dva světy – svět  dětské fantazie vs. dospě lá realita, která se 

vyznačuje svou nesvobodou a podř ízeností, a právě čas v ní má na l idské 

životy určující vl iv, jemuž není možno se vymanit.  („Neboť není dospě losti./  

Je jenom podřízenosti času.“88)   

Přestože ve sbírce dominuje čas l ineární, vyskytuje se v ní i mnoho 

motivů  reprezentujících cykličnost – venkovský rituál vynášení smrtky,  

motivy kruhu, neměnnost některých skutečností (princip dětských her znovu 

prožívaný v dospě losti) a především opakování j istých pasáží textu, v nichž 

průběh událostí minulých prorokuje budoucnost. (První strofa Zaříkávání 

mužů , poslední básně sbírky, zní:  „A byly doby, k pláč i  bez podoby./ A byly 

dě je, k pláč i  bez nadě je./  A zima z děr./  A zima z věr.// A mužů/ bylo málo.“89, 

poslední strofa básně je totožná, avšak sloveso být se zde vyskytuje ve tvaru 

futura.) 

 

3.2. BYL DEN A BYLA NOC 

 Ve sbírce Adam a Eva se během sedmi dní regeneruje partnerský vztah 

a v paralele s ním prochází zmrtvýchvstáním i sama Země. V této sbírce 

dominuje čas cykl ický - milostný vztah funguje stejně jako pří roda 

na principu koloběhu. Sedmý den sice dva osamě l í  jedinci dospě j í  ke 

společnému „jsme dva“, přesto tím však jej ich příběh nekončí.  Zdá se, že po 

sedmém dni v týdnu opě t př i jde den první, s nímž se vrátíme opě t na začátek 

„p říběhu“: „Vypadá to, že se vlastně  v průběhu skladby těm dvěma nepodař i lo  

nic kromě toho významového posunu od počátečního Jsem Adam a Jsem Eva 

k závěrečnému Jsme dva. Nic, a př i tom všechno, neboť celá existence je náhle 

                                                 
86 Šiktanc, K.: Zaříkávání živých, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 34. 
87 Tamtéž, s. 52. 
88 Tamtéž, s. 18. 
89 Tamtéž, s. 51. 
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‚pohromadě ‘ .  Z řetelně  ovšem cítíme, že nikoliv napořád. Že bude nutné j i  

znovu a znovu obnovovat – vlastně ‚každých šest dnů ‘ ,  jako by vždy šlo 

o týden první i poslední zároveň…“ 90  

Na regeneraci Země  se významně  podílí  v textu všudypř ítomná voda, 

která sama o sobě  se svým koloběhem symbolizuje cykl ičnost. Voda se 

nejčastě j i  zjevuje jako aluze na starozákonní Noemův příběh v podobě  

prudkých dešťů č i  hrozících povodní s destruktivní, ale zároveň  oč istnou 

mocí. („Lilo./ Li lo. Bíle l i lo./  Bez milosti. Bez lítosti./ Li l iově bíle l i lo./ Až 

se sli lo, co kde bylo./ Hlad i  hněv. I krev./ I kost i.“91) Adam a Eva, které 

v Šiktancově díle pozorujeme, na tuto nič ivou sílu vody spoléhají a snaží se 

v ní utopit svou minulost. („Rvali  je nadranc. Němí. Zlí./  A házeli  je do moří,  

co hrnula se/ ze čtyř  stran, jak by si  př išla pro ně.//  Smáli se.//  Jak vlny 

štvou.// Jak kroutí  se./ Jak zplihle jdou./ Jak nebolí. Jak drmolí si/ dál svá 

prošlá Ano.//  A zdvihli hlas. A kř i čeli.  By/ zahlt i l  se lítý proud. By ke všem 

čertům/ vzal i to, co na srdci je psáno.“92) Avšak voda je neúprosná a stejně 

jako všechno v pří rodě i  jej í existence má cyklický charakter – má moc 

s odl ivem odnášet, ale s pří l ivem odnesené zase vrací zpět. („Však voda náhle 

zbabě lá,/ se horempádem vracela/ a horempádem nesla zpět / tříšť zatracené 

řeč i .“ 93) 

 Fakt, že tuto potopu, která je symbolem regenerace Země a času, Adam 

s Evou přežijí z nich obrazně  č iní opět první l idské bytosti,  které se mohou 

stát zakladateli nových pokolení. Vracíme se opět na začátek. „Potopa nebo 

záplava uč iní  konec hříšnému a vyčerpanému l idstvu a nově regenerované 

l idstvo se zrodí obyčejně z mytického ‚předka‘, který se zachráni l 

před katastrofou.“94 

 

3.3. ZASE JE LEDEN 

 „Český orloj je sama tematizace č lověka uvnitř času (časů) a také 

tematizace času uvnitř č lověka.“ 95  Už samotná volba názvu naznačuje, že 

ústředním motivem sbírky bude především čas, respektive jeho cykličnost – 

                                                 
90 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 170. 
91 Šiktanc, K.:  Adam a Eva, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 75. 
92 Tamtéž, s. 86. 
93 Tamtéž, s. 86. 
94 Eliade, M.: Mýtus o věčném návratu. Praha: OIKOYMENH, 2009, s. 60. 
95 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 200. 



36 
 

orloj se svým složitým mechanismem ciferníků znázorňujících různé 

astronomické cykly a Mánesovými obrazy na kalendářní desce, jež postupně  

vyjevují všechny měsíce v roce, je symbolem cykličnosti času par excellence. 

Motiv Orloje, jedné z nejvýznamně jších českých památek, je samozřejmě  také 

úzce spjat s národním uvědoměním, jež v básníkových očích v období 

normalizace zprahlým Čechám tol ik scházely.  

Volba kalendářního mýtu, podle něhož je sbírka strukturována, také 

slouží jako další dů ležité pojítko mezi l idmi a společností. Émile Benveniste 

tento kalendářní čas označuje jako čas socializovaný: „ve všech formách 

l idské kultury a v každé epoše zjišťujeme snahu tím č i  oním způsobem 

objektivovat chronický čas. Je to nezbytná podmínka života společenství i  

života jednotl ivců  ve společnosti.  Tento socializovaný čas je čas kalendáře.“96 

Úvodní věta sbírky zní: „Zase je leden.“97 Č tenář  získává oprávněný 

dojem, že nevstupuje do zcela neznámého a nového časoprostoru, vrací se 

do bodu, v němž se j iž nacházel, jako by j iž ušel dlouhou cestu a opět  stanul 

na počátku nového roku – Český orloj je totiž skladbou věčného návratu. 

Autor č tenáře provází různými druhy minulosti  – minulostí osobních 

vzpomínek, minulostí národních dě j in, minulostí mytickou, a to až 

k samotnému stvoření světa. To vše č iní  kroky po kruhovém 

„půdorysu“ kalendářního roku. Č tenář tak projde všechny měsíce s tradicemi 

a svátky, které k nim náleží, a v každém měsíci  jako by se znovu odehrávaly 

jak příběhy spojené s osobou lyrického subjektu, jeho rodinou č i  rodnou vsí, 

tak z dě j in známé události s celospolečenským dopadem – každý příběh je 

s datem, které mu je př ipsáno v kalendář i ,  nejen př ipomínán, ale ožívá 

a znovu se odehrává (přestože jeho reprezentace není ani zdaleka objektivní, 

ale je představován takovým způsobem, jak se na něm podepsalo subjektivní 

vnímání a jak jej uchovala l idská paměť č i  v případě historických událostí  

jej ich obraz v kolektivním vědomí; navíc i čas je prožíván subjektivně  

a nezávisle na objekt ivně změř i telných časových jednotkách, proto se některé 

vzpomínky jen mihnou, zatímco j iné dostávají mnohem více prostoru, toto 

subjektivní vnímání času se promítá i na rytmus a tempo vzpomínkových 

pasáží). Básník jako by si ani neuvědomoval rozmezí mezi současností 

                                                 
96 Ricoeur, P.: Čas a vyprávění III . Praha: OIKOYMENH, 2007, s. 152. 
97 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K: .: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 9. 
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a vzpomínkou. („Kam jsme to jen šli,/  ten pátek?/ Kdy to bylo?/ Kdysi?/ 

V čera?“98 ) Mizí časová kontinuita a schopnost rozlišovat mezi minulým, 

přítomným a budoucím, nesouvisející vzpomínky jsou pomíchané tak, 

že př ipomínají průběh snu. V jednom měsíci se tak setkávají „báby 

a dědkové“ z básníkovy rodné vsi, svě tci č i  dávní panovníci české země, 

znovu se rodí básníkův otec č i  se znovu odehrávají  válečné rozepře. Vše tu – 

nahé po paty a odpradávna – trvá. Vzniká tak představa jakési věčnosti, v níž 

neplatí  pozemské časové zákonitosti  – vše se vzájemně proniká, nic 

nepředchází ani nenásleduje, vše v Českém orloji jako by bylo od samého 

stvoření světa a mě lo vlastnost věčného trvání. 

Šiktanc nás vytrhává z l ineari ty času a vytváří  dojem, že nic se 

nepohybuje vpřed, ale vše setrvává na místě,  respektive kráčí  v kruhu. 

Všechny příběhy jsou v Českém orloji stále do neomrzení znovu a znovu žity, 

jen obměňují  své aktéry a místa. S čímž je spojeno i  časté zmiňování osudu 

(a odkazy na ně j  – kartářka, proroci, tradice předpovídání budoucnosti, atd.),  

který je všem předem dán („Cpete se do schodů, cpete se se schodů/  – a osud 

na tácku dávno si vámi j ist .“99 ;„vymyslíš jenom lež. Vše pravdivé tu/ 

koneckonců dáno.“100 ; „Tak neodvratně ze zdejších se blíží/ jenom osud.“101) – 

proto jsou do skladby zakomponovány z českých dě j in známé kř ivdy, které 

jsou paralelou k pol it ické situaci,  s níž se potýkaly Čechy v době vzniku 

skladby, proto je př ipomínán první hřích, za ně jž je trestáno l idstvo po celá 

pokolení a doba normalizace př i rovnávána k vyhnání z ráje. Událost i a jej ich 

významy přetrvávají,  navracejí se, vzájemně se prostupují a variují . 

Stejné příběhy se znovu naplňují rok co rok, ale přesto nejsou úplně 

totožné, postupně se v nich střídají  generace, které na ně  navazují  tak, že je 

svým způsobem v nových kul isách doby opět  ži j í  – i přes všechny rozdíly 

nastupující generace kráčí  v j iž vyšlapaných šlépě j ích a zakouší to, čím 

museli projít  její předchůdci – tento princip je v Českém orloji demonstrován 

například prostřednictvím iniciačního procesu a dospívání chlapce v muže: 

zatímco v měsíci  červenec básník vzpomíná, jak onehdá opouště l  svou 

maminku („Nad hlavou Venušin hedvábný podolek –/ zamíř i l  k domu Mikše 

                                                 
98 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 71. 
99 Tamtéž, s. 13. 
100 Tamtéž, s. 29. 
101 Tamtéž, s. 85. 
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kožešníka./  A tam se ohlíd./  Malinká jak trn,/ zvolna jste klekala na jedno 

koleno,/ zvolna jste smetala na černou lopatku/ královské vlasy, samý knot 

a na kousíčky/ roztříštěnou lunu ---“102), v prosinci už je starcem, který vysí lá 

vlastního syna z domova. („Jdi,/ synu./ Jdi/ a zpívej si ---/  Nad hlavou 

Venušin hedvábný podolek –/ zamíříš k domu Mikše Kožešníka./  Snad 

ohlídneš se./  Malinká jak trn,/  poklekne matka tvá na jedno koleno/ a smete 

po jednom na černou lopatku/ tvé princí vlasy, samý knot,/  a na kousíčky 

roztř íštěnou lunu.“103) Celou sbírkou tak prochází syn Petr otcovou výzvou ke 

vstupu do světa dospě lých, která vyústí v poslední básni Prosinec, právě  

konec kalendářního roku je pro završení této iniciace příznačným obdobím. 

Příchod nového roku je symbolem regenerace času, nové nadě je a touto nadě j í  

se stává právě nastupující synovská generace. „Časová shoda iniciací 

s obdobím kolem Nového roku vyplývá stejně  tak z přítomnosti mrtvých, jako 

ze samotné struktury těchto obřadů , které vždy předpokládají  

‚smrt‘  a ‚vzkříšení‘,  ‚nové zrození‘, ‚nového č lověka‘. Pro iniciační r ituály 

nelze najít  vhodně jší rámec než je oněch dvanáct dní, kdy odchází uplynulý 

rok, aby ustoupil Novému roku.“104 

Básník navíc tím, že křísí  minulost, také vrací život a dění do dobových 

poměrů  umrtveného bezčasí, v němž vládne rezignace, vrací do šedivého, 

bezejmenného davu „velká jména“ – válečné hrdiny č i  mučedníky, kteří  byl i  

ochotní za svá přesvědčení položit životy. Cykličnost času není 

symbolizována jen hodinami orloje a kalendářním mýtem, v díle se objevuje 

velké množství motivů kruhu a kola („Jsme v kole,/ synu./ Ať chceme, č i  

nechceme.“105),  nemalou roli zde samozřejmě  hraje i  pří rodní cyklus. Mimo 

jiné je to opět voda zastoupená ve všech svých skupenstvích, která 

symbolizuje svým plynutím, jak čas l ineární, tak opět svým koloběhem čas 

cyklický, navíc je častým motivem moře, které svou „nekonečností“ v textech 

symbolizuje věčnost. 

                                                 
102 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 61. 
103 Tamtéž, s. 104. 
104 Eliade, M.: Mýtus o věčném návratu. Praha: OIKOYMENH 2009, s. 50. 
105 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 85. 
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3.4. TAK UMÍRÁ SE NA PSÍ ČAS 

V Tanci smrti  má naopak oproti  času cyklickému výsadní postavení čas 

l ineární – ten se projevuje podobně  jako v Zaříkávání živých především v 

uvědomování si pomíjivost i a marnosti pozemského života a všeho snažení č i  

neustálá přítomnost personifikované smrti a strachu z ní. V kontrastu 

k tomuto bez přestání plynoucímu, pozemskému času jakoby stálo opět  

bezčasí věčnosti spojované s božskou existencí, avšak v Tanci smrti platí 

pozemské zákonitost i času i  na postavu polidštěného Boha nazývaného Pámbu 

– stejně jako l idé stárne, stejně jako u l idí se jeho č innosti odehrávají 

v závislosti na denní době.  A tak zatímco v Českém orloj i básník př ináší 

věčnost na Zemi, v Tanci smrti př isuzuje Bohu život v „ l idském“ čase a 

smrtelnost.  

 

3.5. VŠE TU NAHÉ PO PATY A ODPRADÁVNA TRVÁ 

Čas je v Šiktancových textech stěžejním tématem. V jeho básních jsou 

velmi často obsaženy problematika pomíjivosti , stárnutí,  vědomí konce, ztráty 

bližních č i  explici tní vyjevování smrti,  která velmi často vystupuje 

v personifikované podobě.  Všechny tyto nepří jemné, avšak od l idského života 

neodluč i telné skutečnosti  jsou zapř íč iněny nezastavitelným plynutím času. 

Tato časová reali ta se v básníkově  poezii často sama mimoděk př ipomíná 

například bitím zvonu, symbolizována bývá především motivy plynoucí řeky. 

Šiktanc však ve svých textech projevuje tendenci se tomuto nezadržitelnému 

spádu vzepřít,  vytrhnout l idskou existenci z l inearity, uzavří t kruh, a nastolit  

tak věčnost. V této básníkově věčnosti  neexistuje žádná časová souslednost, 

vše existuje nyní a to především právě pro básníkův postup zanášení 

minulosti do právě  žité reali ty, v níž se žij í l idské příběhy bez ohledu 

na skutečnou dobu jejich dění. Básník jako by si ani časovou posloupnost 

neuvědomoval („Kdy to bylo? Kdysi? Včera?“) a vše v jeho pamět i  

„ži je“ pohromadě – Šiktancova pří tomnost je těhotná mnohostí nepřítomných 

okamžiků.  „Typickým rysem Šiktancovy tvorby je sepě tí č lověka s př írodou, 

s osudem, životem i smrtí  […], jeho rozprostření v čase od minulosti,  přes 

okamžiky přítomnosti až po budoucnost, jako by byl č lověk sám čas a ani 

na vteř inu z něho nevystoupil,  jako by veškeré dě je, události a prožitky 
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nahlížel synchronně“. 106 Toto pronikání časově  nesouvisejících momentů  je 

pro básníkovo pojetí  času stěžejní, neboť se jedná o způsob, jakým Šiktanc 

dosahuje slovy Henriho Bergsona č istého trvání: „Trvání zcela č isté je forma, 

které nabývá sled našich stavů  vědomí, když se naše Já nechá žít i , když se 

zdržuje toho, aby odlučovalo stav přítomný od stavů  minulých. […] 

Nepotřebuje ani zapomenouti předchozí stavy. Stač í, aby př i  př ipomínání 

těchto stavů nekladlo je vedle aktuálního stavu jako bod vedle j iného bodu, 

nýbrž je s ním organizovalo, jak se dě je, když si vzpomínáme na tóny ně jaké 

melodie, splývající, abychom tak řekli, dohromady.“107  

                                                 
106 Nováková, Š.: Básnický portrét Karla Šiktance. Labyrint 1995, č. 6, s. 6. 
107 Bergson, H.: Čas a svoboda, Praha: FILOSOFIA 1994, s. 61. 
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4. PROSTOR 

 
V tomto divadle minulosti, jímž je naše paměť, udržuje scéna postavy v jejich ústřední roli. 

          Gaston Bachelard 
 

 Ve vybraných sbírkách Karla Šiktance je č lověk součást velkého 

universa, což také zahrnuje i těsné sepě tí l idského subjektu s kraj inou a jej ich 

vzájemné ovl ivňování. Básníkovi krajina slouží především jako nositelka 

symbolické hodnoty a uchovatelka pamět i .  Autor ve své poezii klade velký 

důraz na kolektivní vazby a identitu (jak rodovou, tak národní), a proto volí  

taková místa, která fungují jako symboly, a pomáhají tak vyvolávat společné 

vzpomínky, a jej ichž názvy se staly neodluč i telnou součástí národní historie. 

„Každá skupina, která se jako taková chce zkonsolidovat, se snaží vytvoř i t  

a zajistit  si místa, která neslouží pouze jako scény pro jej ich formy interakce, 

nýbrž poskytují  symboly její identity a záchytné body jej ího vzpomínání. 

Paměť potřebuje místa; má tendenci přejít do prostoru.“108  Díky takto 

zachované pamět i  se v Šiktancem zobrazované krajině opět setkává minulost 

(ať  už jeho dětství, příběhy l idí z rodné vsi č i  významné dě j inné okamžiky) 

s přítomným okamžikem – básník navazuje na avantgardní umě lce a jeho 

skladby jsou inspirovány útvarem pásma, lyrické subjekty se stávají  chodci, 

kteří  bloudí krajem a vyvolávají v něm uchované vzpomínky č i  v kraj inou 

zpřítomněné minulosti hledají řešení současných otázek: „Lze říci , že básně  

jsou krom mnohého j iného také neustávající pouti  po kraji,  nutným pohybem. 

Př i  tomto putování zemí formulují se alespoň částečné odpovědi na základní 

otázky l idského života – právě za chůze, jako by i chůze sama byla pro 

přesnost odpovědí č ímsi dů ležitá.“ 109 Každý l idský příběh č i  vzpomínka je 

v Šiktancově  poezii  spjat s urč i tým prostorem a tento příběh se pak na onom 

místě  probouzí a znovu odehrává pokaždé, když básník do jeho dě j iště  

„vkro čí “. (Autor často volí pří tomný čas, příběhy jsou v těchto místech stále 

živé, nikoliv minulé události .)  

Tento vztah mezi kraj inou a l idmi je reciproční, stejně jako krajina 

konzervuje l idské př íběhy, tak jsou jej í obyvatelé nositely osudového př íběhu 

své země. „Neboť oni, t i  básníkovi ‚dědci‘ , ‚báby‘, ty ‚hořké ženy‘ nesou ve 

                                                 
108 Assman, J.: Kultura a paměť. Praha: Prostor 2001, s. 39. 
109 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 198. 
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svých osudech údě l  země,  v nich žijí  její mýty, její  hoře i  nadě je“. 110 

V Šiktancově poezii  tak č lověk žije v kraj ině, jejíž podstata přežívá právě 

v č lověku: „[…] zázrak krajiny je přece stejně  ztajen spíše někde v nás než 

jenom ve spatřených hradech“.111  

Zem převážně představovaná jako žena s plodivou sílou mající 

k č lověku mateřský vztah, je tím, co l idské životy determinuje a předurčuje. 

Proto ani Šiktanc nemusí volit krajinu, o níž bude psát. Byla mu př idě lena 

osudem - takřka všechny jeho texty jsou zakotveny především v jeho rodném 

středočeském kraji , v místě jeho vlastních kořenů . Básník staví „svou poezii 

na vnímání podstatných sil , jež do nás vdechlo prostředí našeho dětství 

a domova, s událostmi v něm zasutými.“112  Šiktancova poezie tak vyrůstá 

z venkovské krajiny,  která je v něm neustále živá a která ho nepřestává 

fascinovat svým řádem: „Ale je-l i  poezie něco jako trvalá posedlost, jako 

věčné umanutí, pak mám v sobě umanutost po řádu vsi. Po jejím zákonu. 

Po jejím mýtu… S čímž souvisí mnohá umanutí další;  umanutí ryzostí , 

umanutí spravedlností, umanutí pravdou… A umanutí láskou.“113 Prostor vsi 

básníka zároveň  inspiruje svou nevelkou rozlohou př ipomínající divadelní 

jeviště , na jejím miniaturním prostou, je vše podstatné pro l idský život: „Ve 

vsi bylo z kopce všecko jako na dlani. A kdeco odkrokováno: ke studni, ke 

kapli,  k propasti,  k hrobu. A všeho bylo tak akorát pro jednu ves: i  blízkosti,  i  

zloby, i tajemství, i  cest do svě ta…“114 

 Šiktanc je navíc inspirován cyklickým koloběhem krajiny a proces 

proměn, jímž pří roda prochází, se tak stává nosným tématem jeho poezie. 

Zdůrazňování cykličnosti rovněž napomáhá neřídké styl izování prostoru 

do tvaru kruhu, symbolu věčnosti, nekonečna a absolutna. Básník se často 

navrací do míst, která jednou opusti l , čímž se směr jeho cesty stáč í, kruh se 

uzavírá: „Je to jeden z věčných autorových kruhů – vydávání se na cestu 

a navracení se z ní. Jsme u básníkova úsilí , známého j iž z dřívě jška: 

                                                 
110 Vacík, M.: Naše léta na Českém orloji. Nové knihy, 1990, č. 47, s. 1. 
111 Šiktanc, K.: Dar sluchu, in Šiktanc, K.: Paralipomena, Praha: Nakladatelství Karolinum 2006, s. 206. 
112Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 125. 
113 Šiktanc, K.: Karel Šiktanc – básník z Čech, in Šiktanc, K.: Paralipomena, Praha: Nakladatelství Karolinum 
2006, s. 167. 
114 Tamtéž, s. 167. 
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vztáhnout se k onomu mytologickému místu, bodu, kde je počátek i konec 

všeho, kde jsou beze zbytku živí i  mrtví“.115 

 Krajina z Šiktancových básní je také charakteristická svou vertikal itou, 

jejímž prostřednictvím básník navazuje na českou barokní tradici . A zatímco 

vše na Zemi v jeho poezii šplhá do nebes (hory, lesy, hrady, kříže, tráva, 

ale i „vzpřímená voda“), božský svě t zpravidla v jeho poezii  bývá polidštěn. 

Vzhledem k tomu, že Šiktancova kraj ina je vnímána velmi často jako 

zrcadlový odraz povah l idí, j imiž je obývána, a řádu, který mezi nimi panuje, 

i tato vertikalita se tak stává symbolem veškerého l idského snažení opustit  

mantinely své fyzické existence, dosáhnout nedosažitelného, ale i  morální 

výzvou vzdorovat vodorovnosti  země. („Bojím se ohnout hřbet, bych nebyl/  

vyřazen z té moci útěku od vodorovné země.“ 116) 

 

4.1. ZEMĚ  MODRÁ MRAZEM 

 Prostor zobrazovaný v Zaříkávání živých je stejně  jako izolovaná l idská 

nitra (obestavěná pomyslnou zdí) zpustošeným místem plným zbabě lství. Ač  

jsou pro Šiktancovy prostory velmi typické strmost a vzpínání se k nebi, 

v této sbírce je vše l idské př ipoutané k zemskému povrchu, doslova podřízené 

zemi, která je pouhým ušlapaným, žabím blátem, l idské povahy jsou pak 

charakterist ické svou „vodorovností“,  která svazuje, neochotou se vzpřímit 

a postavit  se na odpor. Jakákoliv svislost hrozí pádem.  

 Lidský osud je zde pevně svázán s rodným místem (vsí), s místy 

spojenými jak s vlastní minulostí,  tak i  minulostí  celého l idského pokolení. 

(„cosi nás věčně obrací/ do krajin primitivních dě jů“ 117) Cesta dopředu je opět 

předurčena naší minulostí  („ je z matč iných,/ pro nás kdy vyplakaných slzí“ 118), 

ale i minulostí celého l idského rodu („v těch dávno vyschlých lavorech krve, 

j ichž/ jediný střípek ti osvítí cestu“)119 a navíc má tvar kruhu, který nás 

navrací do míst, odkud jsme vyšl i, a z něhož se nelze vymanit. („A co je 

do map, které lžou-/ přesvědčeni, že vcházíme,/ jsme možná na odchodu 

                                                 
115 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 216. 
116 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 62. 
117 Šiktanc, K.: Zaříkávání živých, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 12. 
118 Tamtéž, s. 13. 
119 Tamtéž, s. 13. 
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z točny.“ 120) V Zař íkávání závisti, deváté básni sbírky, se pak lyrický subjekt 

vydává na místa spjatá se svým mládím hledat ze světa vytracené hodnoty, 

v které jako dítě kdysi věř i l .  Jako by byly svázané jen s konkrétními místy, 

kde je lze znovuobjevit a vzkřísit. („Zoufalý vším, co ještě  nazýváno štěstím,/ 

hledal jsem po školách tu čarodě jnou zem,/ kde byla Smrt ta nejbě lejší 

loutka.“ 121) Země  je pokladnicí, v které se ukrývá jak l idská paměť , tak 

budoucnost. („V zemi, modré mrazem,/ našel jsem vojku od zapadlých saní/ 

a táh jsem dál svou předplacenou hrobku.“122 ) 

 

4.2. ZEMĚ  NESLIČNÁ A PUSTÁ 

 Země (symbol partnerského vztahu) stvořená Bohem je ve sbírce Adam 

a Eva zpust lým místem, které prožívá své zmrtvýchvstání. Tato regenerace je 

doprovázena častými motivy vody v různých podobách – oceán, jež s odlivem 

odnáší ze Země nánosy, prudké l i jáky a hrozících potopy, které pomáhají 

Zemi v její  oč istě.   

Vzhledem k tomu, že básnická skladba vypráví příběh prvního č lověka 

Adama vytvořeného z hlíny a jeho družky Evy, není divu, že v této sbírce je 

velmi těsný vztah mezi zemí a č lověkem. Tyto dvě entity zde koexistují  

v jakési symbióze a vzájemně se prolínají. („[…] Jsi kř ik, j ímž zem se ve mně 

trhá!“ 123 ) Kraj ina je zrcadlením lidského nitra. To je na počátku sbírky 

osamě lé a živoří ve svě tě pojmenovaném Darmodě j . Tento svě t, ač uvnitř  

č lověka, jako by okolo ně j  vytvoř i l  neprostupné zábrany. („Darmodě j !  M ů j  

svět  mě  drží/  všema čtyřma za nohu“.124) V prostoru tohoto světa je č lověk 

naprosto sám se svým strachem. („Darmodě j ! Nevděk svět ./ Nehřeje. 

Nezebe.//  Není nic. A nikdo není./ Jen ten strach, ach, ze sebe.“125) 

 Přírodní krajina je pak místem, k němuž se Adam s Evou uchylují,  

aby v něm nalezli odpovědi na své těžkosti. Ve dni pátém putují k hoře zvané 

Závrať,  která j im ozvěnou odpovídá na otázky po naplnění smyslu l idské 

existence. („ ‘Závrati ,/ ach, černá horo vdoví!/ Řekni, kde radost má!/ A proč 

mi neodpoví?/ Slyšíš mě---?‘// volala./  A celá čekala. A/ lesy/ hřmě ly: /  ‘---

                                                 
120 Šiktanc, K.: Zaříkávání živých, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 23. 
121 Tamtéž, s. 35. 
122 Tamtéž, s. 50. 
123 Šiktanc, K.: Adam a Eva, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 81. 
124 Tamtéž, s. 82.  
125 Tamtéž, s. 82. 



45 
 

kdo ví---‘“ 126) Jak píše Miroslav Červenka: „aby se Adam a Eva domluvil i , 

musí znovu vykroč i t  do světa, mezi stromy a kameny a věci,  obrátit  se 

navenek“.127 Avšak tato pří roda je plná kostí,  hrobů,  divoká a nebezpečná, 

vydat se do tohoto světa vyžaduje mnoho úsilí . („A/ šl i a šl i./  A v mlázích 

jeleni a bludné/ lodi v dálkách basově  zpívaly, až/ trhal sebou sad. A zmije 

řetízkové/ smetaly návrší,  až kraj byl samé kosti .// Nesl j i / /  v náruč í./ A vět ry 

nad světem/ zeleně hvízdaly a mokře bi ly je,/  jak by se vdávaly, jak by se 

ženily/ metl ičky z parních lázní. Pršelo do moří ./ A déšť  se topil  dřív, než 

stač i l  sám být z vody“.128 ) Ač nebezpečná, přesto má Máchovým Májem 

inspirovaná krajina dar řeč i ,  duši a schopnost projevovat l idské emoce, příběh 

protagonistů  sbírky prožívá stejně  hluboce jako oni dva („Jako by/ krajina 

úlevně plakala. Jak by se svlékala./  Zajíklá nadě j í , že začíná se cosi nejistého 

znova!“ 129 ),  i  přestože hledat v ní odpovědi se zdá takřka beznadě jné - 

z počátku jsou Eviny otázky ponechány bez uspokojivé reakce, lesy hřmí jen 

kdo ví č i  není, poslední odpověď , kterou se Eva dostane zní: štěstí . Ta je však 

nakonec Evou označená jako vylhaná lest a l idem nezbývá než se spolehnout 

jen sami na sebe.  

Z epilogu sbírky není zcela evidentní, zda se vztah Adama a Evy utužil,  

spíše to vypadá, že prošel procesem, kterým bude procházet znovu a znovu, 

aby byl udržen př i  životě. Avšak obrody se čtenář i  přeci jenom dočkají , země ,  

jež byla v prologu nesličná a pustá se na konci skladby stává zelená a plavá,  

a vzhledem k tomu, v jak blízkém vztahu se v této sbírce vyskytují  č lověk 

a krajina, je zřejmé, že její obrození je j istou nadě j í  i  pro pozorovaný 

partnerský vztah. 

 

4.3. A TO JE TA ZEMĚ ČESKÁ 

 Krajina a příroda tvoří jedno z hlavních pásem sbírky Český orloj, v níž 

Šiktanc běduje nad poli t ickými a společenskými poměry své rodné vlasti .  

Básník se proto uchyluje do důvěrně  známých míst svého rodiště,  v nichž 

nachází bezpečí . „Psal jsem tu knížku ze strachu o syna, o zem, o řeč,  

o pravdu, o všecko, co na tomhle světě  stojí za to. Proto jsem bral na pomoc 

                                                 
126 Šiktanc, K.: Adam a Eva, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 92. 
127 Červenka, M.: Bezprostřednost, paměť a mýtus. Orientace 1969, č.  1,  s. 33. 
128 Šiktanc, K.: Adam a Eva, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 92. 
129 Tamtéž, s. 94. 
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kdeco ze své pamět i ,  kdeco ze své víry i bolesti…, a protože jsem založením 

vesničan, přál jsem si, aby se celý ten obraz l idského životaběhu odehrával 

tam, kde jsem doma. V české krajině, která v nás nemá konce.“130 

Antropomorfizovaná Česká zem se všemi svými hrady a bitevními poli, místy 

známými z národních legend a pověstí,  v nichž zůstal uchován příběh národa, 

je vyobrazována především jako žena. Zem jako žena, matka všeho živoucího, 

ale také zem jako žena křehká a bezbranná. („Žena zkoumá led/ a sčítá 

polínka v pradávných tonoucích/ hatích./ A to je ta země Česká!/ Mírná./  

A průsvitná./ Jako má maminka,/ když pekla kost i svatých./ Jdou-/ žena na 

koni sedí jak na trůnu./ […] A to je ta země Česká!/ Všecko naše zdejší 

štěstí./ Zaslíbená smrt.“131) Zem je i ženou smyslnou, která je třeba hýčkat. 

(„Padni, kde stojíš na zemi – a l íbej j i /  a hlaď  j i  hebkým slovem.“132 ) 

Miroslav Červenka ve své studii Mýtus a dialog interpretuje tuto skutečnost 

jako záměrnou mytizaci: „Živel je viděn jako žena, aby více fascinoval 

v neporušené tajemnosti.“133  Pří roda a č lověk mají i  díky tomuto mateřskému 

principu, k sobě  opě t velmi blízký vztah. („Stromy a starci  jsou si  blíž než 

l idi.“ 134) Země nasáklá krví se stává němým svědkem bezpráví, prožívá příběh 

společně s lyrickým subjektem a pociťuje naprosto stejnou beznadě j .  („Zem je 

prosta slov – a voda neví kudy/ kam, jak by šla od začátku“.135) Lidé, v nichž 

je uložen osud vlasti , na svých bedrech jakoby nosil i  tíhu celé této zbědované 

země a chtě l i  j i  unést před nepravostmi. („Otec si na prsa př i t iská horu Ř íp – 

a/ krůček po krůčku nese j i  ke Hřebč i  – a/ staví mi j i  pod nejvyšší okno.“136)  

 Velké množství pří rodní krajiny v Českém orloji tvoř í opět  voda - 

studánky, jezera, řeky, rybníky. Zjevuje se ve všech svých možných 

skupenstvích a stejně  jako země  je i  tento živel nejčastě j i  zobrazován jako 

představitelka ženského pohlaví. („Neb není místa na zemi pro vodu/ 

v nadě j i , /  leží/  – klín dokořán – jak obř í žena/ napínaná na sníh,/ hýbá se,/  

l íbá/ j i lm i klest/  a korálové ryby hrkají j í  z úst a/ z podpaží a lůna“. 137) 

                                                 
130 Šiktanc, K.: Bojím se o všechno, co stojí za to, in Šiktanc, K.: Paralipomena, Nakladatelství Karolinum, 
Praha 2006, s. 172. 
131 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 102. 
132 Tamtéž, s. 18. 
133 Červenka, M.: Mýtus a dialog. Kritický sborník 1992, č. 1, s. 51. 
134 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 13. 
135 Tamtéž, s. 20. 
136 Tamtéž, s. 15. 
137 Tamtéž, s. 26. 
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Gaston Bachelard ve své knize Voda a sny, v níž se zabývá obrazností vody 

z hlediska jejích archetypálních významů, př ikládá tomuto pří rodnímu živlu 

atr ibuty ženskosti  a mateřskosti  z několika důvodů,  vodu nejprve 

charakterizuje jako mléko Matky přírody, navíc nám díky svým vlnám 

př ipomíná voda kolébání mateřské náruče. Tuto analogi i mezi vodou 

a mateřskou náručí , v níž lze nalézt kl id a bezpečí  a jejíž kolébání nás př ináší 

do říše snů,  reprezentuje v Českém orloji mořská hladina: „Viď ,  že moře 

končí?/ Dopluje až k němu?// Spi. Ve snu jak v moř i /  konec všemu zlému.“138 

Bachelard vodu dále představuje jako ambivalentní živel,  který může být 

v našem snění jak substancí života, tak substancí smrti. 139  Voda 

v Šiktancových básních přesně  tyto dva principy naplňuje, př ináší smrt: 

„A mou co chvíle z leklých vod/ jdou z marné lásky utracené panny“140, ale je 

i symbolem životní síly a energie: „a voda zmítá se v tom č irém vězení/ a bije 

do ledu/ a hltá kamení.“141 

 Názvy českých obcí mají v Českém orloji magickou moc zaklínadla. 

(„Podmoráň, / Houstoň,/ Dubí,/ Dříň ---/ co jméno,/ zázrak – o dvanácté v noci 

vyhrkne/ ze skal místo vody víno!“142)  „Všudypř ítomná venkovská příroda 

vstupuje do textu skoro vždy jako výmluvné znamení, potvrzující výj imečnost 

chvíle. Nikoliv jako bukol icky útěšná kulisa, ale jako vzrušující, záhadný 

úkaz, jako symbol a ztě lesnění tajemství samotného. Na každém čtenářském 

kroku narážíme na takřka alchymistické výjevy. Rostl iny a stromy dýchají  

čarovnou mocí z lektvarů , voda i kámen má svou uhranč ivou sílu, hory 

a kopce a vsi už svými neustále zmiňovanými jmény př ipomínají záhadná 

říkadla, vyslovovaná př i  přípravě mocného kouzla.“143 

 Opět se ve sbírce projevuje touha vymanit se z př ipoutanosti  zemi, 

z l imitů daných fyzickou existencí, touha dosáhnout božského. Kraj ina opět  

získává vertikální rozměrnost. („A hrádek Kost a hrádek Rábí se na dvou/ 

vrších odvrácených tlačí až do nebe.“144) Avšak zem nejenže ční k nebi, ale 

zároveň je skrýší, v níž jsou ukryta různá tajemství l idského rodu. „Zem se 

                                                 
138 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K: .: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 33. 
139 Bachelard, G.: Voda a sny: esej o obraznosti hmoty. Praha: Mladá fronta, 1997, s. 89. 
140 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K: .: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 43. 
141 Tamtéž, s. 12. 
142 Tamtéž, s. 10. 
143 Hruška, P.: Někde tady.  Brno: Host, 2010, s. 207. 
144 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K: .: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 52. 
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často otevírá a zavírá, aby vydávala a ukrývala své poklady – tam se 

nacházejí kosti mrtvých předků , kořeny stromů i  počátky pramenů.“ 145  

 

4.4. SRDEČNÍ KRAJINA SVĚTA  

Skladba Tanec smrti  začíná uvedením do místa dění: „To je ta srdeční 

krajina světa.“ Č tenář  tak získává dojem, že se ocitá v ohnisku všeho bytí,  

v samotném místě  počátku, kolébce l idské existence. Místo tak dostává 

posvátný charakter. Mircea Eliade, který se ve své studii Mýtus o věčném 

návratu zabývá symbolikou „Středu“, uvádí, že ve středu lokalizovaná místa 

jsou místa posvátného charakteru, v nichž se stýká Nebe se Zemí, tudíž 

všechny posvátné hory, chrámy č i  zakladatelská města, křesťanský Ráj 

nevyjímaje, jsou v mytologiích lokalizovány do centra, které je navíc 

vyvýšené. (Vzhledem k Šiktancově permanentní potřebě  tvoření svě ta 

od počátku je toto koncentrování dů ležitých míst do středu typické pro 

všechny rozebírané sbírky.)  

Barokem inspirovaný prostor sbírky je opě t charakteristický pro svou 

vertikalitu, jež je způsobena velkým množstvím pozemských objektů 

směřujících k nebi ( lesů , hor, domů).  „Hmotné se pokouší přesahovat svou 

pozemskou určenost a překonat distanci mezi sebou a božskou výšinou. 

Vertikali ta je v baroku spojena s kontrastem, protože vzepětí  hmotného je 

marným projektem. Vzpírající se hmota se vždy hroutí zpět  k zemi.“146 Právě 

s kontrastem nebeského a pozemského prostoru zde Karel Šiktanc pracuje – 

vytvář í dva paralelní dě je, v jednom sleduje Boha př i  jeho konání a v druhém 

dění na Zemi, avšak často j im př idě luje inverzní vlastnosti  a smývá jejich 

hranice. Bůh, jehož existence by se mě la vymykat pozemským časovým 

zákonům, se řídí l idským časem. Vše na Zemi, ač působí spíše dojmem Pekla, 

se vzpíná a směřuje k nebesům a chtě lo by překonat l imity pozemského života 

(i přestože tento pohyb je neustále znemožňován: „Lesy tu rostou do nebe./ 

Však mají přesekaná léta.“147). Dě j  této lyrickoepické skladby se tak odehrává 

na místě, které je j istou obdobou města Babylon, pojí Zemi s Nebem a vše 

pozemské usiluje o to, aby mohlo dosáhnout nebes. („Zb ěř  se dole vraždí/ 

                                                 
145 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 215. 
146 Papoušek, V.: Imaginativní linie české poezie a dílo Karla Šiktance. Tvar 2002, č. 18, s. 9. 
147 Šiktanc, K.: Tanec smrti, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 109. 
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pro paběrek nebe.“148) Navíc je perspektiva nahoře a dole často zaměňována 

(„Pláč se řítí z výšky,/ jako by ho vezly/ k Bohu/ saně  samotížky.“149) a tato 

srdeční, „posvátná“ krajina se v Šiktancově textu stává svým prot ipólem, tedy 

místem úpadku a zkázy. 

 

4.5. ŽIVOT UŘKNUTÝ ZEMÍ, Z KTERÉ VZEŠEL 

Vzhledem k tomu, že Šiktanc klade velký důraz na společenské vazby 

a národní pospolitost, stává se prostor a jeho svázanost s l idskými příběhy 

pro jeho poezii  naprosto zásadním tématem. Právě  společně obývané území je 

tím, co svádí jednotl ivce do skupin a vytváří mezi nimi pouta. Tento životní 

prostor si  č lověk nevybírá, opět  se jedná o j istou předurčenost, která má 

zásadní vl iv na celý jeho život. Prostor je v básníkově  poezii  tím, díky čemu 

je mezi jednotl ivými l idskými osudy, jej ichž časový odstup je často i stovky 

let, udržována koherence. Šiktanc se neustále pokouší „vztáhnout se k onomu 

mytologickému, bodu, kde je počátek i konec všeho, kde jsou beze zbytku živí 

i  mrtví. Kde jsme pohromadě , kde o sobě ně jak hluboce víme.“150 

Sdílený kraj se tak stává divadelním jevištěm (a to přímo doslova díky 

časté styl izaci Šiktancových básní do dramatu), v němž se mohou jednotl ivé 

příběhy odehrávat společně , bez svého zakotvení v reálném čase. Významné 

události jsou od míst, kde se odehrály,  neoddě l i telné, jsou v nich ukryty,  

zatímco genius loci místa je přechováván především v l idech. V Šiktancových 

textech tvoří  č lověk se zemí, z níž pochází, vzájemně se doplňující soudržný 

celek – l idské příběhy by bez prostoru ztrati ly trvání, zatímco krajina by 

bez l idí nemě la možnost nést symbolické významy. V Šiktancově  poezii je 

„ l idský život pří l iš krátký na to, aby se moh´zř íci  zákonů  a pout, j imiž ho 

uřkla země, z které vzešel.“151  

                                                 
148 Šiktanc, K.: Tanec smrti, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 123. 
149 Tamtéž, s. 142. 
150 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 216. 
151 Šiktanc, K.: Úvod, in České korunovační klenoty. Praha: nakladatelství Jiřího Poláčka 1993, s. 5. 
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5. MÝTUS 

 
Mýtus je fundující historie, je to historie, která se vypráví, aby se současnost projasnila z hlediska počátku. 

          Jan Assmann 
  

Posledním interpretovaným, ale pro Šiktancovu poezii snad 

nejdů ležitě jším zakládajícím prvkem, především v konkrétních případech čtyř  

rozebíraných sbírek, je bezpochyby mýtus (a to jak biblický, tak i pohanský). 

V této práci pod pojmem mýtus rozumíme pradávné vyprávění, j ímž si  

archaičtí l idé vysvět lovali vznik svě ta a jeho zákonitosti . „Mýtus jsou dě j iny,  

které si l idé vyprávě j í ,  aby se zorientovali  v sobě samých a ve světě.“ 152 

V Šiktancově poezii jsou mytické př íběhy prezentovány jako pravzory 

veškerého l idského jednání. Fascinace minulostí a touha nalézt paralelu mezi 

současností a dobou, která přítomnost předcházela, ovlivnila j i  a především je 

v ní díky vyprávění a vzpomínkám stále zapuštěna, tedy práce s jakousi 

neustále pří tomnou minulostí , je jedním z nejpodstatně jších rysů 

Šiktancových básní a věčně přítomné motivy známé z mýtů  jsou jedním z 

prostředků real izace této snahy. „Šiktanc byl vždy jatý touto potřebou dobírat 

se prapůvodního, ležícího pod nánosem historie, času, generačních 

posloupností nebo dospě lost i. Vždy sestupoval k těmto počátkům, k rodovým 

kořenům, ke svému dětství, k úsvitu světa‘.“ 153 

V Šiktancových textech jsou mytická vyprávění základními kameny 

l idské kultury, které tu jsou odjakživa, které nám pomáhají zachovat vlastní 

kořeny a jej ichž pravdivostní hodnota má věčnou, neměnnou platnost. 

Současnost je v nich pojímána jako něco, co má v mytické minulosti  

(předcházející dě j inám) své pevné základy, z níž vyrůstá, a je tak součástí 

a pokračováním velkého př íběhu světa a l idstva. („Skutečnost každé věci 

spočívá na tom, že je součástí příběhu.“ 154 ) V Šikancových básních jsou 

prezentovány základní struktury mytických vyprávění jako jádra všech 

l idských příběhů,  z nichž se pak další příběhy odvíj í a nabalují na ně  nové a 

nové významy. „Mythy se odkazují k té vrstvě zkušenosti, která teprve 

zakládá skutečnou, dě j innou paměť.  Jsou proto součástí,  doslova základní 

součástí našeho svě ta. Jejich dě je se tváří,  že kdyby se rozvíjely dál a dál,  

                                                 
152 Assman, J.: Kultura a paměť. Praha, Prostor 2001, s. 70. 
153 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 163. 
154 Neubauer, Z.: Mythos. Prostor IV., 1991, č. 15, s. 48. 
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dostaly by se nakonec do naší současnosti:  my sami jsme součástí jej ich 

příběhů.“ 155 V mýtech pak nejsou nacházeny pouze odpovědi na otázky po 

vzniku l idské existence, ale díky nim je určováno i  její  budoucí směřování. 

Tato jádra veškerých příběhů jsou totiž sestavena ze stálých a neměnných 

principů, které se bez přestání opakují, pouze obměňují místa a aktéry. „Život  

má stále tytéž rysy dobra a zla a slabosti a síly a pravdy a lži. Je jenom 

několik konstant, které se hrají pořád dokola – jen na j iných jevištích. Stále 

se vracejí , mění se jen prostor, souvislosti, atmosféra, příběhy počet 

osob …“156 Básník př i  psaní poezie vytvář í novou verzi mýtu, která je však 

součástí verze originální, čímž se opět maže odstup minulosti a přítomnosti.   

S pravidelným opakováním věčně  daných principů samozřejmě souvisí 

i  j iž několikrát zmíněná Šiktancova obliba v rituálních, každoročně 

pořádaných obřadech zpřítomňujících realitu doby, v níž se dě j  skutečně  

odehrával, tedy dávné mytické minulost i. „Č lověk se tímto napodobováním 

přenáší do mytické doby, v níž byly archetypy poprvé zjeveny. […] úkon 

(nebo předmět) nabývá urč i té reality opakováním urč i tých paradigmatických 

gest, a může j i  nabýt jedině  tím, že se ruší implicite profánní čas, trvání a 

‚d ě j iny‘ a ten, kdo reprodukuje exemplární úkon, je přenesen do mytického 

času, kde se poprvé tento předmět  vyjevil .“ 157 Tímto přenesením do mytického 

času, přesně j i  řečeno mytického bezčasí, ztrácí č lověk uvědomění času 

pozemského a jeho plynutí, mizí rozdíl mezi minulostí, přítomností 

a budoucností, č lověk takovýmto konáním ztrácí vědomí smrtelnost i.  

(„A slovo/ po slově / uč ím se řeč i  zatvrzelých gest,/ j imiž kdy smrtelní 

zpřísáhli/  nesmrtelnost země.“ 158 ) 

Jedním z nejdů ležitě jších rysů  kosmogonických mýtů je jej ich 

demiurgický princip. Jejich ústředním motivem bývá stvoření světa č i  

založení města, tedy přeměna Chaosu v Kosmos. Právě  stvoř i telské gesto je 

snad nejtypičtě jším básníkovým postupem. Básník jako by na sebe bral úlohu 

Boha, se projevuje neustálou potřebou na ruinách zašlé, vyprahlé země, v níž 

vládne vlč í mír,  znovu stvoř i t  svět,  vše vidět od počátku a v původnosti,  

navrátit svě tu víru, morální hodnoty a řád. „Šiktancův návrat k základním 

                                                 
155 Neubauer, Z.: Mythos. Prostor IV., 1991, č. 15, s. 42. 
156 Karfík, V.: Stálost lidského osudu. Literární noviny, 1967, r. 16, č. 4, s. 5.  
157 Eliade, M.: Mýtus o věčném návratu. Praha: OIKOYMENH 2009, s. 36. 
158 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K: .: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 89. 
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věcem existence č lověka na tomto světě  […] je svého druhu snahou ustáli t 

roztřesené obrysy světa.“159 

Cyklický pohyb, pro mýtus typický, je v původních mýtech často 

prezentován smrtí a narozením boha. Právě tento mytický princip regenerace, 

úzce se vážící na pří rodní cyklus, se odráží ve všech interpretovaných 

sbírkách. V Zaříkávání živých je to báseň  Zaříkávání bohů,  v níž jsou 

oslovováni j iž mrtvý a příští bůh, v Adamovi a Evě  prochází zmrtvýchvstáním 

celý svět,  v Českém orloji je předáváno žezlo nastupující generaci a v Tanci 

smrti se tomuto procesu dostává explicitního znázornění, v němž starý,  

unavený Pámbu předává moc novorozeně t i . 

 

5.1. ZAŘ ÍKÁVÁNÍ BOH Ů  

Sbírka Zař íkávání živých je inspirována především pohanskými 

mytologiemi a zvyklostmi předkřesťanské civi l izace. („Cosi nás věčně  obrací/ 

do krajin primitivních dě jů“ 160) Zař íkávání, magické formule a kletby, j imiž je 

text sbírky protkán, př ipomínají  zvyklosti primitivních, předkřesťanských 

společností.  Obřadnost těchto rituálů  je promítána do atmosféry celé sbírky. 

Vesnické tradice vážící se na pří rodní krajinu a její koloběh (obzvláště  

obnovu úrodnosti půdy) představovali v kultuře archaických l idí nápodobu 

božských úkonů př i  tvoření světa. V Šiktancových sbírkách je pojímán svě t 

v jeho celistvosti,  vše nejenže vzrůstá ze samotných počátků ,  ale neustále se 

k nim také navrací. A to například rituály, j imiž č lověk opakuje akt Stvoření. 

„Jeho náboženský kalendář  v rozmezí jednoho roku představuje všechny 

kosmogonické fáze, které se uskutečnily ab origine. Svatý rok tedy ustavičně 

obnovuje Stvoření a č lověk, protože ho rituál promítá do mytické doby 

počátku, je současníkem kosmogonie a antropogenie.“161 Strach ze smrti,  který 

je ve sbírce ústředním tématem, jakoby byl tímto počínáním zaháněn. 

 

5.2. VŠE SE ZAČ ÍNÁ A KONČ Í OD ZAČÁTKU  

V Adamovi a Evě  je starozákonní mýtus o stvoření světa a prvního 

č lověka pravzorem věčného příběhu, př íběhu křehkého vztahu mezi mužem 

                                                 
159 Karfík, V.: Stálost lidského osudu. Literární noviny 1967, r. 16, č. 4, s. 5. 
160 Šiktanc, K.: Zaříkávání živých, in Šiktanc, K.: Dílo 3. Praha: Karolinum, 2001, s. 12. 
161 Eliade, M.: Mýtus o věčném návratu. Praha: OIKOYMENH 2009, s. 26. 
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a ženou. Dě j  Šiktancova příběhu se odehrává během sedmi dnů,  v nichž Bůh 

tvoř i l  svět  – každou kapitola (Den první, Den druhý, atd.) je proto 

předznamenána příslušnou citací z Bible. V díle však netvoř í Bůh svět  ani 

první l idi  z ničeho, Bohem se zde stává básník, který svým slovem jakoby 

tvoř i l  nový svět , přesně j i  řečeno oživoval starý svět vztahu dvou osamě lých 

l idí ži j ících ve vlastním vyprahlém světě,  kteř í za sebou mají dlouhou řadu 

zkušeností prožitého života. „Adam a Eva z Šiktancovy skladby nejsou 

zdaleka ,nevinní’.  Mají za sebou zkušenost dlouhého života, který všechno 

dávno obsahuje a př i tom tíží a unavuje a leká svou odcizeností, samotou, 

míjením. A přece mají t i  dva jména prvních l idí a s nimi symbolicky i  potenci 

začít z ničeho, od počátku, znovu svů j  úpěnlivý pokus o lásku. Na rozdíl od 

biblického příběhu se tento vztah nerodí, ale obrozuje.“162  

 

5.3. BUDEME ŽÍT JAK NA POČÁTKU SVĚTA 

Ústředním motivem další sbírky Český orloj je rovněž komplikovaný 

mezil idský vztah, tentokrát rodičovský. Mýtus je v této sbírce př ítomen 

v mnoha podobách, a to jak mýtus kalendářní obsahující řadu pohanských 

zvyklostí, tak mýtus křesťanský, který je přítomen především díky neustálým 

biblickým odkazům, konání a předmětům spjatým s křesťanskou vírou 

a věčným zmiňováním svatých.  

Pro Šiktancovo zacházení s mýty je signifikantním postupem zapouštění 

obecných principů mýtu do soukromých příběhů  - křesťanský mýtus se tak 

např.  propojuje s příběhem vlastního rodu prostřednictvím jmen Josef a Marie.  

(„Ano,/ ach ano, chvála pěstounům! Tvů j  dědek/ Josef brousí rýč  a teta Marie 

namáčí/ provazy“163) Opět se původní významy archetypálních mytických 

příběhů setkávají  s problémy tíživé současnosti  světa. V období 

komunistického režimu, jehož praktiky byly založeny na lži a falešném 

pojmenovávání skutečnosti,  se lyrický subjekt uchyluje k hledání pravdy 

v mýtu biblickém. „Mýtus je mnohonásobně zabudován do ročního cyklu a 

tvoř í podloží jeho svátků a rituálů. Smrt a znovuzrození boha si mytické 

myšlení nejen př ipomíná, v daný den se tyto věci skutečně znovu dě j í .  

Jednotl ivec smí mít na nich účast a svět věčného se tak proměňuje v jeho 

                                                 
162 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 167. 
163 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 29. 
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domov. Tyto stránky vstoupi ly do popředí v době vzniku ORLOJE, kdy se 

znovu drtivě  projevily důsledky faktu, že pseudomýtus pokroku je vlastně  

ideologií úpadku.“164 

 

5.4. NAHÝ STARÝ PÁMBU 

V Tanci smrti se všemohoucí bibl ický Bůh stává bezbrannou 

a bezmocnou polidštěnou bytostí  nazývanou Pámbu bloudící světem, 

nad kterým definit ivně ztrati la moc a schází jí jakákoliv nadě je. Mýtus je tak 

znovu přebudován a dochází v něm ke znehodnocování postavení stvoř i tele. 

Tato inverze je pro Šiktancovu práci s posvátnem typická. Svatým i Bohu 

nezř ídka odebírá jej ich vznešená jména, aby je pojmenoval výrazy 

pocházejícími z l idové řeč i .  Odpírá j im jejich nadpř i rozenost a staví je 

na úroveň  l idských smrtelníků.  „Od okamžiku, kdy básník pro sebe objevil  

křesťanskou a biblickou motivku, je jeho metafora doslova vyživována 

kontrasty spojením nebes a země,  zázraku a všednosti, duchovního 

a tě lesného.“165 

Svět,  který pak ve sbírce nahlížíme je opě t beznadě jné, poli továníhodné 

místo - vyčerpaná země neschopná postavit se znovu na nohy. Tento tragický,  

ubohý svět  bez špetky l idské důstojnost i,  metafora bezčasí 70. let, kdy Čechy 

do tmy hledí, př ipomíná vyhnání z ráje č i  babylonské zmatení jazyků a 

všudypř ítomné neporozumění. Je třeba znovu nastolit  řád, který reprezentuje 

paralela ke křesťanskému mýtu o př íchodu vykupitele. Ten na svět  př ichází 

jako novorozeně křtěné unaveným a vyčerpaným Bohem a jeho př íchod je 

předurčen čtyř týdenním adventním obdobím. Bůh předává svou moc tomuto 

dítět i  s nadě j í ,  ale zároveň s vědomím, že tato Boží moc je na urovnání 

pozemských poměrů  nedostatečná. Přesto dítě vzývá, aby na Zemi uč ini lo 

pořádek, a to přímou upomínkou na Kristovo vyhnání chásky z chrámu: „Bij j i  

mezi oč i ! Bij  po březím bříšku! Čubku zem. Co vkleče před krysaří cháskou 

po kolenou stébel leze k svýmu kř ížku.“166 Motivy genealogie, předávání moci 

a požehnání pro mytická vyprávění typická hrají dů ležitou roli  v obou 

Šiktancových textech ze sedmdesátých let - v Tanci smrti  je to právě Bohem 

                                                 
164 Červenka, M.: Mýtus a dialog, in Červenka, M.: Obléhání zevnitř. Praha: Torst, 1996, s. 50. 
165 Hruška, P.: Někde tady. Brno: Host, 2010, s. 235. 
166 Šiktanc, K.: Tanec smrti, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 158. 
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křtěné dítě, v Českém orloji je to syn Petr, se kterým lyrický subjekt v knize 

promlouvá a který prochází rituálem iniciace, aby mohl nastoupit  na otcovo 

místo. V obou případech se jedná o obdobu mytických hrdinů č i  mesiášů,  

kteří př icházejí,  aby v chaosu znovu nastoli l i  řád. 

 

5.5. POEZIE A MÝTUS 

Šiktancova poezie z mýtu vyrůstá a mýtus je v ní neustále př ítomen. 

Vel ice dů ležitým propojením básní a mýtů je bezpochyby jej ich orální 

charakter, ukotvení v řeč i .  Mytická vyprávění se navíc často tváří jakoby 

nemě la autora, ale vždy jen zprostředkovatele - ten naslouchá múzám a je 

pouhým médiem přenášení jakési odvěké, věčně  platné pravdy. Do podobné 

role se projektuje i  sám Šiktanc: „Báseň je l idská řeč, co není v l idské 

moci.“ 167  Autorovy texty protkané nesčetným množstvím mytologických 

motivů vzbuzují ve čtenář i  dojem, že jsou součástí odvěkého rozumění 

a výkladu skutečnosti uloženého v daru řeč i ,  které skrze jeho básně opět 

promlouvají. „Skutečnost není předmětem poznání (vědeckého č i  j iného), 

nýbrž prostorem dění a látkou vyprávění. Svě t sám pak vznikl  z matečné látky 

vyprávění, a to na urč i tý způsob. Je mnohonásobně  utkán z mythů,  které samy 

zas poskytovaly látku dalším vrstvám bohaté drapérie příběhů  svě ta.“ 168 

Pro orální společnosti je typické uchovávání kulturní pamět i  napříč 

generacemi pomocí řeč i .  Hlavním cílem těchto společností je zajistit  identitu 

společenství, návaznost a totožnost. „Celý orální noetický a myšlenkový svět  

byl závislý na formulované konstituci myšlení. Jakmile si  l idé v jakékoli  

orální kultuře osvojí  ně jakou znalost, musí j i  neustále opakovat, protože jinak 

by o ni př išl i .  Fixovaná schémata myšlení založená na formulích byla zásadně 

dů ležitá pro zachování moudrosti“169. Aby se „text“ dochoval co nejpřesně j i 

a jeho obsah nevarioval, musí mít takovou formu, která umožní jeho snadné 

zapamatování a reprodukci. Pro tyto účely jsou zcela zásadními prostředky 

„l i terárních“ útvarů orálních společností rytmus, verš a neustálé opakování 

motivů . Tyto praktiky orálních kultur pak s vynálezem písma nemizí, ale 

                                                 
167 Šiktanc, K.: Český orloj, in Šiktanc, K.: Dílo 4. Praha: Karolinum, 2000, s. 55. 
168 Neubauer, Z.: Mythos. Prostor IV., 1991, č. 15, s. 47. 
169 Ong, W. J.: Technologizace slova. Praha: Karolinum 2006, s. 33. 
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uplatňují se v poezi i. 170 Stejně tak pro Šiktance jsou několika generacemi 

zachovaná, původně  ústně t radovaná moudra mající formu l idových písní, 

rčení, zaříkávadel č i  pranostik základním materiálem, z něhož sytí svou 

poezii  – mozaikovitou metodou do svých vlastních slov tyto útvary zapouští.  

Northrop Frye ve své l i terárněvědné knize uvádí další analogii mezi 

poezií a mythy založenou na základě požadavků na jej ich pravdivost: „Poezie 

vyjadřuje to, co je na událostech obecné, vybírá si urč i tý aspekt, který č iní 

z události  typický, obecně platný příklad. Řečeno našimi slovy, mythos je tvar 

historického vyprávění, j ímž se sdě luje to, co je v histori i  univerzální a 

neměnné. Posláním mýtu není popsat urč i tou situaci, nýbrž post ihnout j i  

způsobem, který neomezuje jej í význam pouze na ni samou. Pravda mýtu je 

uvnitř  jeho struktury, nikoli  vně.“ 171  V Šiktancově  poezii  se projevuje 

tendence pomocí mýtů  dosáhnout obecné a neměnné pravdy. V mýtech ani 

Šiktancových textech není podstatný skutečný sled událostí, nýbrž jej ich 

podstata spočívá v tom, co dovedou sdě l i t  o obecných principech života. 

                                                 
170 Jak ostatně  tvrd í některá vědecká bádání,  jež shrnuje Walter  J .  Ong v Technolog izaci  
slova,  nejsou ani myt ická vyprávění I l l ias a Odyssey psána autent ickým Homérovým 
jazykem, nýbrž jsou spředena ze standardizovaných frází,  ustálených spojení a ep itet ,  
která epič t í  básníci  po celá lé ta schraňoval i  a  po generace si  je předával i .  
171 Frye, N.: Velký kód. Brno: Host 2000, s. 73. 
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ZÁV ĚR 

Od samého počátku se setkáváme s rozšířeným omylem, že ve lký básník je nad svoj i  

dobu povýšen. Nikdo sám sebe nad svoj i  dobu nepovýší.  Povýšení tu vůbec nejsou… Pravý 

básník své době  p ropadl ,  je j í  poddán a poslušen; je je j ím nejponíženě jším s luhou. Je s n í 

nakrá tko a co možná nejpevně j i  spoután řetězcem, je je j ím vězněm, podléhajícím dozoru;  

jeho nesvoboda musí  být  tak velká,  že se nemůže kamkol i  jen hnout.  

 Elias Canett i  

 

Šiktancovy texty jsou už od samých básnických prvotin odrazem doby, 

v níž vznikaly. V padesátých letech vydává sbírky Tobě,  živote! a Pochodeň 

jara, které jsou prototypy tehdejší budovatelsky nadšené poezie. Postupně se 

jeho poezie vyvíjela přes poezii všedního dne (Žízeň) a přes osobité pojetí 

historických událostí (Heinovské noci, Patetická) až po skepsi navozenou 

společenskými poměry a mezil idskými vztahy, jež jsou reflektovány ve všech 

v této práci interpretovaných sbírkách. „Tolik už se toho namluvilo o potřebě  

umění své doby, že je teď  těžké docela obyčejně říci , že vedle touhy být  

prostá a smě lá a hluboká a krásná (a tak dále) má poezie touhu být především 

i v pravém smyslu slova živá. To není program. To je nezbytnost vyřknout 

nahlas něco, co patří  k přítomnému osudu této vsi, tohoto národa, této země“.  

Stejně  jako je v Šiktancových sbírkách l idský jedinec svázán se 

společností a minulostí  vlastní i  minulostí  svých předků,  je jeho poezie 

naprosto neodluč i telná od skutečné reali ty. „Poezie je stále ten nejpřesně jší  

průhled do reality, o které si myslíme, že už j i  známe nazpaměť, že j i  máme 

dokonale přečtenou. Ale nejist i si jejím smyslem, pořád zač ínáme jakoby od 

začátku“.172 Šiktanc sám sebe představuje jako básníka, který má svou poezii 

„opřenou o reál, o reálný detai l, o trvale kolující fragment současných 

vnitřních i vezdejších dě jů a příběhů“. 173 Jeho poezie je doslova protkaná 

skutečnými příběhy skutečně  existujících l idí a vyrůstá z neustálé potřeby 

komentovat okolní dění, v námi pozorovaném období se v těchto komentář ích 

pochopitelně zrcadlí  zděšení nad společenským úpadkem doby. Tento úpadek 

se projevuje například krizí řeč i ,  j íž jsme věnovali  pozornost v první kapitole 

této práce a která ve sbírkách mimo jiné také reflektuje falešná a lživá slova 

                                                 
172 Šiktanc, K.: Básníkův prostor je nadosmrti malý, in Šiktanc, K.: Paralipomena, Nakladatelství Karolinum, 
Praha 2006, s. 208. 
173 Šiktanc, K.: Básník a zlý čas, in Šiktanc, K.: Paralipomena, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006, s. 175. 
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oficiální rétoriky tehdejšího režimu. V tomto kontextu se pak zdá minulost, 

k níž se autor ve všech sbírkách obrací (ať  už je uložena v pamět i ,  nebo je 

třeba j i hledat v konkrétních místech) jako bezpečné útoč iště,  skrze jehož 

prizma lze interpretovat současnou situaci, minulost mytická je pak o to více 

osvobozující,  neboť  jej í př ipomínání nás dokáže z ne pří l iš př íznivé real ity 

vytrhnout. V tomto případě  plní stejnou funkci i  v Šiktancově  poezii  tol ik 

zdůrazňované cyklické pojetí času, které je v jeho sbírkách stavěno do 

neustálé opozice k vnímání smrtelnosti  l idské existence.   

 Z hlediska formálního jsou všechny č tyř i  sbírky typické pro jej ich 

důmyslnou kruhovou kompozici.  V Zař íkávání živých,  Adamovi a Evě  i  Tanci 

smrti jsou to prolog a epi log, v nichž se opakují  stejné pasáže, ač ve všech 

dojde k j istému významovému posunu, je text otevírán a uzavírán takřka 

totožným textem – na konci jako bychom se opě t vraceli na začátek (vše se 

opě t začíná a končí  od začátku). Tyto úvodní a závěrečné pasáže v Českém 

orloji sice schází, přesto mají první a poslední básně skladby totožnou úvodní 

větu – „Zase je leden/prosinec“. Tento kruh vyjadřuje jak cyklický běh a 

rytmus l idských životů,  tak završenost, v Šiktancově  poezii  je patrná snaha 

pobrat svě t ve své úplnosti,  mít vše pohromadě . Touha dotýkat se všeho, co je 

pro č lověka a jeho život podstatné – hledání porozumění v l idském kolektivu, 

ale i způsobu sebevyjádření, svého vlastního místa ve světě i  své minulosti a 

vyrovnávání se s nezastavitelným během času a smrtí.  
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