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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problémem interpretace poezie se zaměřením na 

školní prostředí. Ústředním tématem je napjatý vztah mezi racionální literárněvědnou 

analýzou a intimním proţitkem z básně, který je často zahalen tajemstvím. Tato práce 

si klade za cíl tento vztah prozkoumat a pokusit se najít moţné propojení těchto dvou 

odlišných přístupů. V teoretické části jsou představeny moţné přístupy k interpretaci 

poezie, ve druhé části jsou prezentována empirická data z pozorování ze školního 

vyučování. Text je průběţně diskutován s psychoanalytickou teorií. 

 

Klíčová slova: interpretace poezie, výuka interpretace poezie ve škole, 

psychoanalýza, proţitek z básně, literárněvědná analýza 

 

This thesis deals with the problem of poetry understanding mainly in the school 

environment. The core theme is the tension between the rational literary studies 

analysis and the intimate experience of the poem, which is often shrouded in mystery. 

This work aims to explore this relationship and tries to find a possible connection 

between these two different approaches. The theoretical part presents possible 

approaches to the interpretation of poetry; the second part presents empirical data from 

classroom observation. Text is continuously compared with psychoanalytic theory.  

 

Keywords: poetry understanding, teaching understanding of poetry in the 

school enviroment, psychoanalysis, the experience of poetry, literary studies analysis 
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Úvod 

Básně jsou spojovány s popisem velmi silných proţitků, vzrušení. Podle Edgara 

Allana Poea (1999, s. 10) je „...báseň jen potud básní, pokud mocně vzrušuje tím, ţe 

povznáší duši“. Básník, podle Sigmunda Freuda (1900, s. 81), „...v nás vyvolává takové 

vzrušení, jakých bychom se snad ani nebyli pokládali za schopné“. Jsou vnímány jako 

něco tajemného: „...skutečná báseň je text s tajemstvím…“ (Křivánek, 2000, s. 87). Jsou 

darem múz či bohů. Pro lidstvo jsou z nějakého důvodu básně důleţité. Ještě donedávna 

se ve školách děti v hojné míře básně učily zpaměti, dodnes se věnuje rozborům básní 

ve výuce prostor. 

 

Edgar Allan Poe (1999) vydává v roce 1846 studii s názvem Filosofie básnické 

skladby. Hovoří v ní o vzniku básnického díla, velmi se podivuje nad tím, ţe doposud 

nevyšel článek, ve kterém by autor čtenáři představil krok po kroku vznik některé 

z jeho básní. Nejprve to přikládá „spisovatelské ješitnosti“. Píše, ţe spisovatelé, zvláště 

pak básníci, chtějí čtenáře udrţovat v domnění, ţe tvoří v jakémsi ušlechtilém šílenství, 

v nazíravém vytrţení a přímo se děsí toho, ţe by čtenářům dali nahlédnout za kulisy na 

nehotové myšlenky, na jejich záblesky, na nepouţité nápady, na pečlivě vybíraná slova 

a konstruovaná místa. Poté uvaţuje nad tím, ţe moţná nemusí nutně jít o neochotu 

básníků tyto informace čtenáři předloţit. Moţná toho spisovatelé, básníci jednoduše 

nejsou schopni. „Přitom však vím, ţe není nijak běţné, aby spisovatel vůbec dovedl jít 

zpátky po stopách svých výsledků. Nápady se zpravidla vynořují bez ladu a skladu a 

podobně se téţ sledují a zase zapomínají“ (tamtéţ, s. 9). Pro to by svědčila poznámka 

Sigmunda Freuda (1900), který se o padesát let později pozastavuje nad tím, ţe umělec 

sám není schopen odpovědět na otázku, jakým způsobem u čtenářů prostřednictvím 

básně dosahuje afektivních účinků. 

Po tomto úvodu se Poe pouští do úkolu, o kterém říká, ţe jej patrně jiní 

spisovatelé nejsou ochotni anebo schopni splnit. Předkládá rekonstrukci vzniku své 

básně Havran, na které hodlá prokázat, „ţe jeho skladby nevděčí na ţádném místě 
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náhodě ani intuici - ţe celé dílo pokračovalo krok za krokem aţ k závěru s přesností a 

strohou důsledností početního úkolu“ (Poe, s. 9) Tento text je velmi propracovaný a je 

v něm dbáno na vysvětlení kaţdého detailu od výběru okruhu čtenářů, účinku, kterého 

má u nich být básní dosaţeno, délky textu, volby tématu po reflexi toho, ţe text básně 

nemůţe být plně a snadno vyloţitelný, coţ je důvodem pro to, aby do závěrečných strof 

náznakovost záměrně zapracoval, čímţ celé básni dodá spodní proud - hlubší smysl. 

Poeův text mám ráda. Je chytrý a velmi čtivý. Nejzajímavější mi na celé jeho 

studii přijde kontrast básně jako velmi emocionálního, tajemstvím zahaleného 

fenoménu a strohého popisu jejího vykalkulovaného vzniku. A také aţ dojemné úsilí, 

které Poe vynakládá na to, aby dokázal, ţe není stejný jako ostatní spisovatelé, za které 

do určité míry tvoří náhoda či jiná síla. Trvá na tom, ţe při psaní jeho básní náhoda ani 

intuice nehrají ţádnou úlohu, ţe vznik básně má plně ve svých vlastních rukou. 

Je to skutečně tak? Lze báseň opravdu takto vypočítat? Sám Poe zmiňuje, ţe 

všechny jím stopované úvahy, které se zdají být jiným spisovatelům skryté, tvoří z 

devadesáti devíti procent „majetek literárního herce“. O roli posledního procenta se 

nezmiňuje. Freud (1900, s. 81), přestoţe na Poeův text pravděpodobně nereaguje, i 

kdyţ i to je moţné, píše, ţe „...ani nejlepší náhled do podmínek látkové volby a do 

podstaty básnického umění by nijak nepřispěl k tomu, aby se z nás samých stali 

básníci“. Jinými slovy, básnická technika je důleţitá, ale není to všechno. Milan 

Suchomel (2000, s. 17) cituje Ivana Wernische, který říká, ţe „něco se dá ještě tak 

povědět o básnické technice, ‚ostatní je téměř nepostiţitelné‘“. Suchomel dodává, ţe 

jedno bez druhého nejde. 

 

Suchomel (tamtéţ, s. 19) dále píše, ţe básník za tím „nepostiţitelným“ má jít, má 

se nechat vést a nepřekáţet a ještě jednou se vrací k citaci Wernische: „Báseň vzniká 

z vnitřní nutnosti, přichází z neznámých hlubin duše - a nepoznané zůstávají i tvořivé 

a plodivé síly, které ji vynášejí na povrch. Báseň je něco, co se nedá pochopit jen tak 

pouhým rozumem. A sám rozum by nestačil k jejímu vytvoření“ . Lydie Romanská 

(2000, s. 121) cituje dvojverší Mariny Cvetajevové: „báseň nevzniká/ jenom se na ni pod 
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světlem rozpomínám“. Kdyţ k tomu přičtu Poevu kritiku básníků, kteří se tváří, ţe 

tvoří v „ušlechtilém šílenství“ či „nazíravém vytrţení“, musím vzpomenout 

psychoanalytickou teorii Sigmunda Freuda. Tyto výpovědi jakoby chodily kolem toho, 

co Freud (1900) vyslovuje nahlas, kdyţ báseň přirovnává ke snu a básníka ke snícímu za 

bílého dne, ţe báseň je z velké části produktem nevědomí. Poe se této představě snaţí 

za kaţdou cenu uniknout1 a z nějakého důvodu potřebuje dát ostatním najevo, ţe jeho 

tvorba je čistě racionálním výtvorem, zbylí citovaní autoři se s tím smiřují. 

Domnívám se, ţe k onomu „nepostiţitelnému“ můţeme zařadit i výpovědi 

autorů hned ze začátku tohoto úvodu, kteří hovoří o obtíţně popsatelném silném 

proţitku z básně, o jejím tajemství. Jiří Trávníček (2005), na otázku, co pro něj znamená 

kvalitní poezie, odpovídá: „Podle mne je dobrá básnička ta, která na vás něco ví, která k 

vám má nějaké tajné klíče“. Freud (1900) sám přímo podporuje myšlenku, která nás při 

četbě těchto výpovědí mohla napadnout, ţe nevědomí se neprojevuje jen při vzniku 

básně, ale i při jejím čtení.  

 

Podle Ladislavy Lederbuchové (2002) jde v interpretaci literárního textu o 

výklad uměleckého díla, o objasňování jeho významů. Interpretace je na jedné straně 

procesem, který čtenáře vede k porozumění významu textu, na druhé straně je tímto 

pojmem označován i výsledek tohoto procesu - obsah literárního díla, jeho smysl. 

Lederbuchová rozlišuje interpretaci čtenářskou a literárněvědnou.  

Čtenářskou interpretací je kaţdá individuální četba. Literárněvědná interpretace 

je vědeckou disciplínou (tamtéţ, 2002). Jaroslav Píţl (2000) o tomto druhu interpretace 

říká, ţe v takovém případě je básnický tvar vykládán na úrovni literárněvědných 

kategorií a exaktní teoretické reflexe. Za společné jmenovatele takto pojatých 

interpretací pokládá apriorní předpoklad racionálního neboli intelektuálního 

charakteru interpretační aktivity.  

Proti takto pojímané interpretaci staví Píţl jiný způsob. Vychází z předpokladu, 

ţe básnický text vzniká na základě momentálního, například emocionálního, 

                                                
1 i když samozřejmě nemůže znát v té době ještě neexistující Freudovu teorii 
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rozpoloţení autora, ţe je záznamem „inspirované promluvy“. Emoce je východiskem 

pro promluvu, která je realizována v podobě textu. V tomto případě je interpretace 

procesem uvědomování si významů obsaţených v textu. Tyto významy jsou 

rozeznívány skrze řeč, a tím vyvolávají onen původní emocionální pohyb, který autora 

vedl k napsání básně. Na základě těchto východisek Píţl nepřistupuje k interpretaci 

básnického textu prostřednictvím racionálních a intelektuálních úkonů, ale 

prostřednictvím komplexnějšího psychosomatického, tělového, pojetí s důrazem na 

intuici. Pro takto pojatou interpretaci literárního textu vyuţívá umělecký přednes. Píţl 

cituje Exupéryho a odmítá „rozebrat dům na jednotlivé kameny, aby zjistil podstatu 

ticha a klidu, které dům poskytuje“, namísto toho se toto ticho a klid snaţí evokovat a 

sdělit. 

 

Na předchozích řádcích jsem se snaţila nastínit problematiku, která mě 

v diplomové práci nejvíce zajímá. Jde mi o kontrast mezi Poem prezentovanou strohou 

důsledností a něčím tak tajemným, emocionálním a intimním jako je báseň. Vladimír 

Křivánek (2000, s. 86) píše, ţe „čtenář i interpret v případě skutečné poezie vţdy stojí 

před hlubokým tajemstvím, které se vzpírá racionálnímu pochopení a vědecké 

definici“. Jaké místo tedy mají literárněvědné rozbory ve vztahu k poezii, kdyţ jimi 

nelze onu „nepostiţitelnost“ postihnout? Jaroslav Píţl se bez racionálního přístupu 

k básni obejde, zaměřuje se na proţitek, na emoce. Ve škole se s uměleckým přednesem 

často pracuje také. Ţáci od školky recitují básničky na různých besídkách, později se 

někteří z nich účastní recitačních soutěţí. Stejně tak je ale čas věnován i rozborům 

textu. Předpokládám, ţe škola má své důvody k tomu, proč rozbory textů ve svých 

osnovách stále drţí a nenahradila je něčím jiným. 

Škola, ve které mi bylo umoţněno pozorování, pro interpretaci literárních textů, 

která z velké části zahrnuje jejich rozbory, vyčlenila speciální seminář, kterým je výuka 

literatury v kaţdém ročníku rozšířena. Předpokládá, ţe to povede k rozvoji čtenářských 

kompetencí a k upevnění místa literatury v ţivotech studentů. 
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Zajímá mě, zda je tento předpoklad oprávněný, zda se prostřednictvím něčeho 

tak strohého jako je literární rozbor lze přiblíţit k onomu „nepostiţitelnému“. 

 

Práce je rozdělena na dvě části. Na část teoretickou a empirickou. První část 

zahajuji definicí poezie, ze které při psaní vycházím a následně představuji několik 

různých přístupů k interpretaci textu.  

Druhá kapitola je věnovaná prezentaci interpretace poezie podle Zdeňka 

Koţmína popsané v knize Interpretace básní. Nejprve mě tato publikace zaujala tím, ţe 

je psána uznávaným literárním teoretikem, který má zároveň dlouhodobou 

pedagogickou zkušenost se středoškolskými studenty. Jeho přístup k básni se mi velmi 

líbil. Teprve později jsem si všimla rozporu autorem prezentovaných východisek 

a toho, co ve skutečnosti při interpretaci dělá. Rozhodla jsem se na tento rozpor 

poukázat a bez nároku na nalezení definitivní odpovědi se zamyslet se nad tím, proč 

k němu mohlo dojít. Vše ukazuji na Koţmínem prezentované interpretaci Máchovy I. 

znělky. 

Ve třetí kapitole se zabývám komentářem překladu Máchovy I. znělky od 

Jamese Naughtona. Snaţím se dojít k tomu, jak Naughton překládaný sonet 

interpretuje, porovnávám to se svou interpretací a zamýšlím se nad tím, jak je moţné, 

ţe navzdory rozdílům v našich pohledech na význam básně, je překlad básně nakonec 

podařený a funkční. 

Výše jsem zmínila, ţe jsem si uvědomila moţnost nechat se při psaní inspirovat 

psychoanalytickou teorií. Ve čtvrté kapitole tedy nabízím psychoanalytický pohled na 

Koţmínem a Naughtonem prezentovanou interpretaci.  

Poslední kapitola se můţe jevit jako nadbytečná. Přesto ji ale povaţuji za 

uţitečnou. Chci na ní předvést velmi důkladnou intelektuální interpretaci literárního 

textu. Rozbor Baudelairova sonetu Kočky od Romana Jakobsona a Clauda Lévi-Strausse 

je pro mě jejím dokonalým představitelem, vůči kterému by se kaţdý intuitivně 

zaměřený interpret mohl vymezit. 

 



12 

 

Těţiště empirické části leţí ve dvou uskutečněných pozorováních výuky 

interpretace poezie na jednom praţském gymnáziu.  

První dvě kapitoly jsou věnovány popisu školy a třídy, kde jsem uskutečnila 

pozorování, dalším okolnostem mého pobytu v terénu a prezentaci zestručnělých 

záznamů pozorování.  

Ve třetí kapitole nacházím opět inspiraci v díle Sigmunda Freuda a vysvětluji, 

proč jsem se rozhodla učitelův přístup k interpretaci literárního textu diskutovat 

s Freudovou metodou výkladu snů. V následujících dvou kapitolách analyzuji učitelovo 

vedení literárních rozborů, dávám jej do vztahu s Freudovou teorií. A upozorňuji na to, 

jak učitel i Freud vnímají příjemce textového či snového materiálu.  

V posledních dvou kapitolách se konečně explicitně zabývám vztahem 

intelektuální interpretace ke čtenářské zkušenosti a opět hledám moţný přínos 

psychoanalytické teorie pro tuto problematiku. 

V závěru této práce se snaţím tuto práci shrnout a nabídnout moţnosti, kterými 

by toto téma mohlo být dále rozpracováváno. 
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Teoretická část 

1 Co je poezie? 

Tuto otázku si klade Roman Jakobson (1995) v názvu své stati. Pokouší se nalézt 

vymezení toho, co poezie je a co není. Hned zkraje zahání myšlenku na to, ţe by mohl 

být sestaven kánon poetických témat, protoţe ta se s různými básnickými obdobími 

mění, co bylo poetickým tématem pro romantiky, nemusí být přitaţlivé pro současné 

autory a naopak. Stejně tak nelze sestavit soubor daných básnických postupů, protoţe i 

ty se s různými básnickými obdobími proměňují. Různí básníci sahají k různým 

tématům i k různým prostředkům, přesto stále hovoříme o poezii. 

Poetično můţe být pro kaţdého ukryto v něčem jiném: „Novalisovi a 

Mallarméovi se zdála největším básnickým dílem abeceda. Ruští básníci se obdivovali 

poetičnosti vinného lístku (Vjazemskij), seznamu carských šatů (Gogol), jízdního řádu 

(Pasternak),…“ (tamtéţ, s. 24).  Kompoziční zákony a figury, které můţeme odhalit 

v básni, můţeme dle Jakobsona zaslechnout i v hovorové řeči nebo třeba ve vtipech. 

Není zřejmé, zda se Vladimír Křivánek (2000, s. 87) ve svém příspěvku v Bítovském 

sborníku odkazuje na tento text, kdyţ píše o tom, ţe „potence poetična můţe být ukryta 

i v jiných textech, neţ jsou texty, které samy sebe vyhlašují za poezii, v próze, dramatu, 

poetično můţe vyzařovat z ţivotních příběhů, hospodských anekdot, intimních deníků, 

z útrţků hovorů lidí, z dopisů, poetičnem je prostoupeno vše v nás i kolem nás“. 

Jak tedy poznat, co poetickým textem je a co jím není? Jakobson (tamtéţ, s. 31) 

nám nabízí příklad, kdy hovoří o oleji, který nikdy není samostatným pokrmem, avšak 

také není jen nahodilou přísadou. V připravovaném pokrmu má svou nezastupitelnou 

úlohu, mění chuť celého jídla „a někdy je jeho úloha tak pronikavá, ţe rybička ztrácí 

původní genetický název a bývá překřtěna na olejovku“. Stejně tak po převáţení 

básnickosti, poetické funkce je běţný text překřtěn na báseň, poezii. 
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1.1 Poetická funkce, básnickost 

Báseň je tedy text s vysokým obsahem básnickosti. Co si ale pod pojmem 

básnickost představit? „Většinou je básnickost pouhou součástí sloţité struktury, ale 

součástí, která nutně přetvořuje ostatní prvky a spoluurčuje povahu celku“ (tamtéţ, s. 

31). Toto jiţ víme z příkladu s „olejovkou“. Pojďme se podívat na to, jak se básnickost 

projevuje. 

Básnickost, poetická funkce má podle Jakobsona (tamtéţ, s. 31) schopnost 

způsobit, ţe „...slovo je pociťováno jako slovo…“. Slovo je díky působení poetické 

funkce odděleno od předmětu, který v běţné řeči reprezentuje. Samozřejmost, se 

kterou např. slovo stůl evokuje danou prototypní představu desky se čtyřmi nohami, je 

narušena. V básni můţe být pomocí básnických prostředků, jako je např. metafora, 

najednou stolem cokoli jiného, třeba do té doby pro čtenáře nepředstavitelného. Slova 

nejsou jen poukázkami na skutečnost, v básni nabývají svou vlastní svébytnou hodnotu. 

K čemu je ale dobré, ţe poetická funkce uvolňuje vazbu mezi označujícím a 

označovaným? To, ţe nás básnickost tlačí do proţitku toho, ţe slovo je s označovaným 

předmětem sice silně spjato, ale není s ním totoţné, ţe jde proti tomu, abychom toto 

spojení brali jako samozřejmé a neoddělitelné, podle Jakobsona (tamtéţ, s. 32) 

umoţňuje stále nový pohled na realitu. „Právě básnictví zajišťuje před automatizací, 

před rezavěním naše formule lásky a nenávisti, odboje a smíření, víry a záporu“.  

 

O specifickém vztahu označujícího a označovaného v souvislosti s poezií hovoří 

i Osip Mandelštam (1968, s. 18) kdyţ píše, ţe slovo a jeho význam se nesoustředí do 

jednoho bodu, ale tvoří spíše trs, ze kterého se významy rozpínají různými směry. Kdyţ 

vyslovíme slovo, procházíme v mysli dlouhou cestou, která různé významy zahrnuje, 

avšak tato cesta je pro nás v běţné řeči natolik zřejmá, ţe si ji neuvědomujeme a 

„...absolvujeme ji jakoby pohrouţeni do spánku“. Poezie se od automatické řeči liší tím, 

ţe nás probouzí. „A pak se náhle ukáţe, ţe je toto slovo mnohem delší, neţ jsme si 

mysleli, a my si znovu uvědomíme, ţe mluvit znamená být ustavičně na cestě“ (tamtéţ, 

s. 18). 
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Moţná, ţe o podobné funkci poezie hovoří i Jiří Trávníček (2005) v rozhovoru 

pro časopis Totem, kdyţ v jeho závěru říká: „Poezie má čistit jazyk, pročišťovat jeho 

řečiště.... ...Podstatnější pro mě je poezie jako stráţce jazyka. Poezie je totiţ moţná 

poslední, kdo zanesená jazyková řečiště dokáţe ještě pročistit“. 
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2 Interpretace básní podle Zdeňka Koţmína 

Zdeněk Koţmín (1986) v první části své knihy Interpretace básní naznačuje svůj 

vlastní způsob interpretace lyriky, který zároveň chce dát do souvislosti s jiţ 

existujícími způsoby výkladu. Druhá část textu se věnuje interpretaci třinácti básní 

české lyriky. Ve třetí části autor vychází ze svých pedagogických zkušeností a 

prezentuje způsoby, jakými lze ve škole pronikat k pochopení básní. Autor dle svých 

slov nemá ambici podat ucelený systém interpretace básní, představuje nám ty 

principy, které pokládá při vlastní interpretaci, analýzu za plodné. 

2.1 Báseň jako významový koncentrát 

Autor (tamtéţ, s. 8) opakovaně upozorňuje na specifičnost básnického textu, 

která leţí v tom, ţe „báseň je celistvostí velké významové intenzity a zároveň velkého 

stavebního členění“. V této souvislosti cituje Jurije Lotmana, který se tím, proč 

básnický text přináší více informací, neţ jiné jazykové texty, zabývá. Lotman jev, kdy 

navzdory teorii informací, dle které s přibývajícím jazykovým omezením klesá 

vypovídající hodnota textu, v poezii s přibývajícími omezeními informativnost textu 

roste, nazývá tzv. plodným paradoxem. Podle Lotmana je to dáno tím, ţe v běţné 

promluvě získávají jednotlivé prvky význam pouze prostřednictvím svého vztahu 

k jazykovému systému. Prvky sémantické, které odkazují k mimojazykové skutečnosti 

a prvky formální, které mají význam pouze v rámci jazyka, jsou od sebe odděleny. 

Poetický text je odlišný v tom, ţe v něm mohou nabývat význam všechny prvky, i ty, 

které v běţném textu mají význam pouze gramatický např. jednotlivé fonémy, 

samostatné slabiky. V básnickém textu však nedochází pouze k nárůstu prvků, které 

nesou význam, ale také se mezi jednotlivými prvky komplikují vztahy, relace. 

2.2 Hledání gramatiky textu 

Koţmín povaţuje za potřebné zmínit školu genericky orientovaných myslitelů, 

kteří se pokoušejí o specifickou modelaci poetického textu. Tato škola s hlavním 

představitelem A. J. Gremaisem nechce zůstat pouze u gramatiky věty, chce se stejnou 
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pečlivostí nalézt obecně platnou gramatiku poetického textu. Jeho následovník J. 

Geninasca se při své práci zaměřil na formu sonetu, znělky. Jeho ambicí bylo nalézt 

všechny formální relace této básnické formy, jak ty, které byly realizovány, tak i ty, 

které by realizovány být mohly. Geninasca zajímá např. vztah obou čtyřverší a obou 

trojverší k celku básně, dále vztah obou čtyřverší navzájem, stejně tak vzájemný vztah 

trojverší… Geninasca vypracoval úplný formálně logický model sonetu, zároveň ale 

sledoval i významový aspekt a vztah mezi formálním a obsahovým plánem. Svůj model, 

dle kterého mohou být analyzovány všechny ostatní sonety, aplikoval na šest sonetů 

z Nervalových Chimér. 

2.2.1 První a druhé čtení 

Koţmín na tomto přístupu oceňuje především to, ţe autoři genericky 

orientované školy jsou si vědomi tzv. prvního a druhého čtení. Při prvním čtení jde 

především o prvotní celkový dojem, pocit z básně, aţ druhé čtení umoţňuje čtenáři 

podívat se na text jako na specifický poetický objekt, který obsahuje velmi sloţitou 

konstrukci, kterou lze postupně rozkrývat, provádět s textem nejrůznější logické 

modelace. Právě logické sémantické modelace jsou jádrem Koţmínova přístupu 

k interpretaci básní, i kdyţ ne na tak abstraktní, hluboké úrovni, na které se to 

odehrávalo u autorů generické školy.  

2.3 Práce s básní ve škole podle Zdeňka Koţmína 

Koţmín a jednu z plodných forem povaţuje dialog nad textem vedený učitelem 

s ţáky. Velmi se střeţí toho, aby jeho interpretace nebyla pouhou obsahovou parafrází 

textu či se spokojila jen s formálním rozborem pouţitých jazykových a veršových 

prostředků. Jeho interpretace, jak jsem zmínila výše, má vést k zachycení významových 

průsečíků, ohnisek. 

V dialogu o básni hrají významnou úlohu učitelem kladené otázky. Koţmín se 

vymezuje vůči francouzské škole prezentované F. Germainem v publikaci L’art de 

commenter un poème lyrique (Umění komentáře k lyrické básni), která slouţila jako 

základní příručka pro učitele. Příručka obsahuje soubor otázek, které si lze nad 
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lyrickým textem pokládat. Poté přistupuje k jednotlivým básním a specifické soubory 

otázek jim přiřazuje. Koţmín proti tomuto postupu v podstatě nic nenamítá, avšak se 

mu zdá, ţe jsou to jen kontrolní otázky, zda ţáci pochopili text. Otázky dle něj 

vyznívají naukově a studeně. Do opozice k tomuto postupu klade postup svůj, kdy 

otázky nejsou připraveny dopředu, ale vycházejí z předem promyšlené interpretace. 

Předpokládá, ţe otázky budou klást i sami studenti - ať přímo, či implicitně.   

Velmi zdůrazňuje, ţe je důleţité, aby se všechny reflexe nad textem k textu 

nakonec vracely. Nelze připustit, aby byly verše pouţívány jako motta k volným 

úvahám. Kdyţ Koţmín přemýšlí, jak a odkud s interpretací básně začít, přiklání se 

k polským vědcům (Chrzastowská, Slawinský, Sawický), kteří hovoří o „intuitivním 

charakteru vstupní fáze“. V této fázi musí nastoupit odhadnutí struktury i volba prvků 

pro analýzu. Bez postiţení kompoziční dominanty by další fáze interpretace, ve které 

probíhá analýza detailů a jejich scelení, nemoţné. 

Po analýze významových ohnisek v básni, má docházet k významové modelaci, 

jejíţ příklad budu záhy prezentovat. Koţmín do interpretace zapojuje také kontext 

autorova ţivota a díla, sémantické a lexikální hry, analýzu rovin pojmenování (přímé, 

přenesené), konfrontaci textů téhoţ autora, konfrontaci textů jiných autorů. 

2.4 Koţmínův přístup k interpretaci básně 

Jiţ v předmluvě Koţmín píše, ţe jeho cílem není podat ucelený systém 

interpretace, chce jen osvětlit, jaké přístupy k básni pro svou analýzu povaţuje za 

podstatné. Z tohoto důvodu musíme střípky Koţmínovy inspirace průběţně hledat 

v celém textu.  

V první polovině textu píše, ţe za nejoptimálnější přístup k básni povaţuje 

„naslouchání tomu, co text básně skutečně říká“ (tamtéţ, s. 8). Chce pracovat 

především s daným textem, nepřihlíţet tolik k autorskému či jinému kontextu. Sám ale 

píše, ţe od literárního a společenského kontextu, ve kterém báseň vznikala, nelze 

odhlédnout úplně. Pokud jiţ s kontextem básně Koţmín pracuje, zaměřuje se na 

včlenění básně do širšího kontextu básníkova díla na bázi příbuznosti. Interpretovanou 
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báseň tedy lze osvětlit pomocí podobné básně stejného autora. Skrze opakování 

určitých motivů v různých básních stejného autora se lze setkat se skutečnostmi, se 

kterými se básník opakovaně střetával a se kterými se vyrovnával. Tímto postupem 

začne vyvstávat i společenský kontext, ke kterému autor původně nechtěl příliš 

přihlíţet. 

 Nejprve je však nutné se ve významově bohatém poetickém textu zorientovat. 

K tomu je nutné nalézt opěrné body, které nám do textu pomohou proniknout.  

2.4.1 Významotvorné prvky jako opěrné body pro interpretaci 

Pro analýzu a interpretaci básně je dle Koţmína podstatné nalezení základních 

nositelů soustředěného významového působení. To nám má pomoci do celku básně 

proniknout. 

Významotvorným prvkem je podle jeho slov jiţ sama forma znělky, vztahy mezi 

jednotlivými verši, dále vlastní motivická výstavba básně, titul básně. Jako příklad 

udává Máchovu I. znělku, sonet, ze šestidílného cyklu, na které ukazuje hledání 

jednotlivých významotvorných prvků.  

 

I. znělka 

 

Tichý tis nad růţi stíny sklání 

mezi hrobů ověnčené kříţe. 

Sladké zvuky, ó jen blíţe! blíţe!! 

Slavíka snad líbé klokotání? – 

 

Ach tak sladce nezní jeho lkání, 

kdo hlas ten uslyší, pujde stíţe, 

neb jej ţel i touha k růţi víţe 

bez náděje jako milování! 
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Bolesť-li, či slasť mé srdce jímá? - 

V růţovém blankytu, hvězdy, rcete, 

ty růţemi ověnčená Lůno, 

 

zdaţ to ona - a jen růţe dřímá? - 

Či spí ona a jen růţe květe? - 

„Růţe květe!“ Růţe jen? - Idůno! - 

 

Sonet je tvořen dvěma čtyřveršími a dvěma trojveršími. Členění rýmů je věrno 

petrarkovskému sonetu, tedy A-B-B-A, A-B-B-A, C-D-E, C-D-E, rýmy vytvářejí pevné 

významové vazby. Toto rozdělení odpovídá tradičnímu uspořádání sonetu, kdy první 

čtyřverší představuje tezi, druhé antitezi a obě trojverší syntézu. 

  

Motivickou výstavbu popisuje Koţmín (1986, s. 9) jako dostředivě 

komponovanou kolem metamorfóz růţe. „V první strofě je růţe jakoby ochráněna 

skloněným tisem. Druhá strofa učiní růţi středem, těţištěm celého významového 

proudu. Ve třetí strofě je růţe promítána k hvězdám a luně a závěrečná strofa nese 

vlastní dramatičnost textu, onu oscilaci mezi růţí a milenkou (s. 9). 

2.4.2 Významová modelace textu 

Pro svůj způsob interpretace jednotlivých básní nevidí jako účelné provádět 

systematickou deskripci, kterou provedl např. Mukařovský při rozboru Máchova Máje 

či Polákovy Vznešenosti přírody. Takový přístup postihuje celou sloţitost daného 

autora a jeho díla a pro interpretaci je jistě spolehlivou oporou. Pro interpretaci 

jednotlivých básní povaţuje za základní východisko pokus o významovou modelaci 

daného textu.  

Tento přístup k básním do hloubky propracovala zmiňovaná škola genericky 

orientovaných autorů. Koţmín (tamtéţ, s. 11) jejich přístup povaţuje za inspirující, 

avšak pro svou interpretaci nezachází do tak abstraktní roviny. „Nehledáme sice 

v abstraktní rovině logický model jazykové výstavby textu, neusilujeme o proniknutí 
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do tzv. hluboké roviny textu zcela formalizovaného do obecného vztahu, avšak i sama 

interpretace konkrétního textu je svým způsobem konstrukcí, specifickou rekonstrukcí 

významového pohybu básně“. 

2.4.2.1 Vymezení klíčových významů 

Pro konkrétní významové modelace jednotlivých básní jsou určující klíčové 

významy, ke kterým se upíná celé významové působení textu. Koţmín se soustředí na 

dominantní motivy a pojmenování. Rozhoduje se pro významovou modelaci Znělky za 

pomoci metamorfózy růţe, podle Koţmína je tato modelace jen jedna z moţných, jiný 

interpret by se mohl rozhodnout na základě jiného motivu. 

Koţmín (tamtéţ, s. 11) píše, ţe: „Významové modely básní by měly postihnout 

dynamiku zápasu o realitu, která za kaţdou významovou stavbou prosvítá“. Onen 

plodný paradox, o kterém píše Lotman, kdy básnický text obsahuje díky četným 

omezením velké mnoţství významů, slouţí podle Koţmína k evokování skutečnosti. 

Svoje pojetí prezentuje stále na příkladu Máchovy I. znělky. Píše: „...vyjdeme 

z modelace básně na základě metamorfózy růţe, pak skutečnostní aspekt této 

metamorfózy je dán intenzivním sepětím máchovského poutníka („půjde stíţe, neb jej 

ţel i touha k růţi víţe“) se silou přírody a lásky“ (tamtéţ, s. 11). 

2.4.3 Modelace na základě metamorfózy růţe 

Významovou modelaci básně popisuje Koţmín takto: Ukrytí růţe do stínu tisu je 

zjevnou touhu básníka po intimitě, „po místě, kde se spočívá a spočine“. Kontrast 

ţivoucí květiny a ověnčených kříţů na hrobech jiţ na samém počátku básně vytváří 

napětí, které se v průběhu básně stupňuje a proměňuje. Růţe je zde nejprve zvučící, 

pak mluvící – nejprve zvuky, pak hlas. Slavík zde stupňuje sladkost onoho lkání, které 

je jiným pojmenováním pro zvučící růţi. Lkání/hlas je zde zesílen tím, ţe se náhle 

báseň zeptá hvězd a luny, kdo tu vlastně promlouvá. Najednou jsou luna i hvězdy 

umístěny do růţové. „Květina a ona, růţe i Idůna, to je závěrečná rozechvěná 

rovnováha přírody a člověka či spíš symbioza květiny a ţeny. Navíc je celý závěr 
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dynamizován tím, ţe dvojice m l u v i t  a  d ř í m a t  je dál proměněna na dvojici s p á t  a  

k v é s t . Jako by kvést znamenalo m l u v i t  a  l k á t “ (tamtéţ, s. 11). 

Tato modelace za pomoci metamorfóz růţe nás podle Koţmína (tamtéţ, s. 11) 

prostřednictvím sítě významů vede aţ k rekonstrukci „obrovitého ţivoucího všehomíra, 

jak jej projektoval romantismus. Další rozvádění oněch klíčových dynamismů Máchovy 

znělky by vydalo na celý traktát o světě, který je rozepjat mezi stíny, hroby, milování, 

bolest, slast, hvězdy, lunu, sen, ţenu, o světě, který mimo tyto reálie pouze neobsahuje, 

ale vţdy je rozehrává jako drama, pohyb, spojení, proměnu“. 

2.4.3.1 Dominantní motivy v I. znělce 

Koţmín při své modelaci vychází z metamorfózy/proměny růţe. Můţeme se 

tedy domnívat, ţe oním dominantním motivem, o kterém výše hovoří a který pokládá 

při modelaci za základní/výchozí, je právě růţe.  

Moţná jsou ale dominantními motivy/pojmenováními myšleny všechny motivy 

v básni, které jsou s růţí nějakým způsobem spjaty a které Koţmín výše zmiňuje:  

1) růţe ve stínu tisu 

2) ţivá růţe v kontrastu s mrtvými květy ve věncích na hrobech 

3) růţe znějící/mluvící/lkající 

4) slavík ve vztahu k růţi (ke lkaní) 

5) lkaní (hlas růţe) ve vztahu k nebeským tělesům 

6) nebeská tělesa v růţové 

2.4.4 Rozšířená modelace na základě metamorfózy růţe 

Nyní se pokusím Koţmínovu interpretaci diskutovat s vlastními postřehy. Budu 

postupovat po jednotlivých slokách a budu se snaţit drţet Koţmínova naznačeného 

postupu při významové modelaci textu. 

Pokusím se o přehledné odlišení vlastních a Koţmínových myšlenek, kdyby se 

mi to místy nedařilo, pro porovnání je Koţmínova modelace textu shrnuta 

v podkapitole 2.4.3. 



23 

 

2.4.4.1 První sloka 

Tichý tis nad růţi stíny sklání 

mezi hrobů ověnčené kříţe. 

Sladké zvuky, ó jen blíţe! blíţe!! 

Slavíka snad líbé klokotání? – 

 

Umístění růţe do stínu tisu Koţmín interpretuje jako básníkovu touhu po 

intimitě. V tomto případě bych si dovolila tvrdit, ţe jde o interpretaci, která se příliš 

odchýlila od textu. Zdá se mi, ţe se interpret nedrţí předem vytyčeného pravidla 

naslouchání tomu, co text báseň skutečně říká. Domnívám se, ţe jde o nadinterpretaci 

ve smyslu, ve kterém tento pojem pouţívá učitel, jehoţ hodiny jsem pozorovala. Učitel 

pojem nadinterpretace pouţívá pro takové úvahy, které nemají oporu v textu. Verš 

skutečně můţe evokovat pocit intimity, to nás ale neopravňuje k tomu, abychom 

hovořili o básníkových touhách. 

První verš básně vnímám spíše tak, ţe má navodit atmosféru absolutního klidu, 

naprostého ticha, je to příprava pro to, aby se pomalu mohl začít ozývat sladký 

zvuk/hlas. „Tichý tis nad růţi stíny sklání“ čtyři neznělé měkké slabiky ve verši zní 

téměř jako ukolébavka. Verš působí i plastickým dojmem, kdy neznělé měkké slabiky 

opravdu znělou „růţi“ obklopují. Navíc délka ve slovech „stíny sklání“ vyvolává dojem 

protáhlých stínu statického „tichého tisu“. 

 

Kontrast věnců na kříţích hrobů s ţivoucí/kvetoucí růţí podle Koţmína zakládá 

napětí, které prochází celou básní a které se stupňuje. S tímto postřehem souhlasím. 

Básník skutečně dramatizuje báseň za pomoci mnoha kontrastů – ţivá květina x řezané 

květiny ve věncích; ticho x zvuky; bolest x slast.  

 

Vztah dvou posledních veršů první sloky k růţi není prozatím patrný, ozývá se 

jakýsi zvuk, který je domnělým „líbím klokotáním“ slavíka.  
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Pokud se budeme drţet tradičního uspořádání sonetu, kdy první čtyřverší 

prezentuje tezi, druhé antitezi a závěrečné trojverší je jejich syntézou, můţeme první 

sloku vnímat jako uvedení do děje, do situace. Kterou můţeme shrnout tak, ţe první 

sloka nás zavádí na tichý hřbitov, kde ve stínu tisu kvete mezi ověnčenými kříţi hrobů 

růţe. Ticho najednou narušuje tajemný sladký libý zvuk. Je to snad slavík?  

2.4.4.2 Druhá sloka 

Ach tak sladce nezní jeho lkání, 

kdo hlas ten uslyší, pujde stíţe, 

neb jej ţel i touha k růţi víţe 

bez náděje jako milování! 

 

Ve druhé sloce je slavík jako původce onoho tajemného zvuku vyvrácen. Jeho 

roli v básni Koţmín interpretuje jako stupňování zvuku, později hlasu růţe. Lkání, o 

kterém báseň hovoří v prvním verši druhé sloky, Koţmín přisuzuje růţi. Říká, ţe lkání 

je jiným pojmenováním pro zvučící růţi.  

Lkání však nutně nemusí být přisuzováno zvučící růţi, nýbrţ opravdu jenom 

slavíkovi, který je z básně hned z počátku druhé sloky vyloučen. Koţmín první verš 

druhé sloky čte způsobem: „Ach tak sladce nezní JEHO lkání“ – nezní tak JEHO lkání, 

ale zní tak lkání někoho/něčeho jiného. Lkání tedy v básni je, zůstává tam, spolu se 

slavíkem nebylo z básně vyloučeno. Verš lze ale přečíst i způsobem: „Ach tak sladce 

nezní jeholkání“ – tak sladce nezní slavíkův hlas, který je lkáním. Nezní slavíkovo 

lkání, ale zní něco jiného, něco, co je libé, sladké, něco, co není lkáním. Dovoluji si, na 

rozdíl od autora interpretace, přiklonit se k variantě, ţe tajemný hlas je pouze sladký, 

libý, vábivý, ale ne lkavý. 

Proč nás ale tedy básník mate? Proč vůbec lkavý zpěv slavíka zavádí? Jednou 

odpovědí můţe být to, ţe chce dostát zmiňovanému uspořádání sonetu. Teze (původce 

tajemného zvuku je slavík) antiteze (není to slavík, je to někdo jiný). Zvyšuje v nás 

napětí, abychom se těšili na rozluštění této hádanky v závěrečném trojverší. Avšak je 



25 

 

zde i další důvod. Spolu se hřbitovem je slavíkovo lkání jiţ druhým náznakem smutku, 

truchlení. Nad kým truchlí slavík? 

 

Druhý verš nám přináší další informace o charakteru tajemného hlasu. Libý, 

sladký hlas působí na posluchače tíţivě „kdo hlas ten uslyší, pujde stíţe“. Na otázku, 

proč zvuk/hlas působí tímto způsobem, odpovídají poslední dva verše druhé sloky. 

Posluchač tajemného sladkého hlasu je beznadějně vázán „ţelem i touhou“ k růţi – je 

do ní beznadějně zamilován. Díky předchozím náznakům, které odkazují k truchlení 

(hřbitov, slavíkovo lkaní, tíţivé působení sladkého hlasu a nakonec i „ţel a touha“, 

kterou posluchač k růţi cítí), vidíme, ţe beznadějná zamilovanost, jak se o velké lásce 

někdy hovoří, je beznadějná ještě dalším, tragičtějším způsobem. Není tu nejmenší 

naděje na shledání, protoţe nad posluchačovu lásku na hřbitově sklání stíny tichý tis a 

lká pro ni slavík. 

V této chvíli dochází k proměně ústředního motivu básně, kterou Koţmín 

explicitně nepojmenovává, avšak implicitně s ní pracuje. Dochází k proměně květiny 

v dívku. Zvuk se mění ve hlas, tedy v něco typicky lidského, zvuk je 

antropomorfizován. Proměna je podpořena i tím, ţe v první sloce se objevuje jen 

příroda (tis, růţe, slavík), ve druhé sloce přicházejí na scénu lidé (Růţe jako dívka, 

posluchač hlasu). 

Proměny zvuku na hlas si Koţmín všímá a komentuje ji jako přeměnu zvučící 

růţe v růţi mluvící. Dále tuto myšlenku nekomentuje, proto není patrné, kam přesně 

touto poznámkou míří. 

2.4.4.3 Třetí sloka 

Bolesť-li, či slasť mé srdce jímá? - 

V růţovém blankytu, hvězdy, rcete, 

ty růţemi ověnčená Lůno, 

 

Ve třetí sloce dochází ke změně mluvčího. Předchozí sloky byly popisem, nyní 

báseň hovoří v první osobě. Z vět oznamovacích a zvolacích se stávají otázky. Truchlící 
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muţ se sám sebe ptá, zda ve svém srdci cítí více bolesti ze ztráty milé či slasti, kterou 

mu přináší ţivá vzpomínka na ni, v básni přítomná jako „tajemný hlas“.  

 

Na proměnu mluvčího Koţmín neupozorňuje. Zato poukazuje na to, ţe se 

najednou báseň obrací ke hvězdám a k měsíci/Luně s otázkou, (jejíţ odpověď nám bude 

prozrazena aţ v závěrečném trojverší). Všímá si také, ţe Mácha umisťuje Lunu i hvězdy 

do růţové, to interpretuje jako stupňování tajemného hlasu. Kdyţ Koţmín hovoří o 

růţové záři, slovo „růţová“ zdůrazňuje, pravděpodobně tím míří k tomu, ţe tato spojení 

můţeme vnímat jako další z metamorfóz růţe.  

 

S tímto postřehem souhlasím. Růţe jiţ není jenom květinou a dívkou, nyní je 

růţovou září, která obklopuje hvězdy a Lunu. Jakoby vzpomínka na dívku ozařovala a 

barvila nebe, truchlící muţ vidí dívku všude kolem sebe.  

Růţovou na nebi můţeme dokonce vnímat i doslovně. Nebe skutečně mívá 

kolem východu a západu slunce růţovou barvu. A i kolem Měsíce můţe být vidět 

narůţovělá záře2. Zároveň muţova ztracená Růţe je podle křesťanské tradice velmi 

pravděpodobně v nebi. S tím by korespondovalo i dvojí pouţití slova „ověnčený“. Jen 

špatně se věří tomu, ţe tak velký básník jako Mácha nebyl schopen najít jiné 

synonymum a musel se v tak krátké básni opakovat. Na začátku jsou neţivými květy 

uvázanými ve věncích ověnčeny kříţe hrobů, nyní je mrtvou Růţí ověnčena Luna. 

2.4.4.4 Čtvrtá sloka 

zdaţ to ona - a jen růţe dřímá? - 

Či spí ona a jen růţe květe? - 

„Růţe květe!“ Růţe jen? - Idůno! - 

 

 V posledním trojverší se naplno odehrává to, co bylo v předchozích slokách 

naznačováno. Muţ je zmaten a neví, odkud tajemný zvuk/hlas pochází. Ptá se, zda onen 

                                                
2 může jednat o astronomický jev zvaný „halo“ 
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sladký hlas pochází z úst jeho milé a růţe ve stínu tisu dřímá. Či mlčí jeho milá a zní 

kvetoucí růţe. Ve zvolání: „‚Růţe květe!‘“, které je zdůrazněno uvozovkami, se prolíná 

označení pro květinu i pro dívku. Uţitím uvozovek je zdůrazněna intenzita zvolání, 

jakoby celá báseň byla vnitřním monologem truchlícího muţe a aţ v tomto momentě 

ho intenzita proţitku donutila nahlas zvolat. Zároveň zde vzniká zajímavá slovní 

hříčka, kdy zvolání „Růţe květe!“ na jedné straně znamená konstatování, ţe růţe je 

v květu a na druhé straně jde i o oslovení dívky, kterou její milý něţně nazývá květem 

růţe.  

Vypadá to skoro tak, ţe muţi na konci druhého verše něco došlo a on to měl 

potřebu nyní zopakovat, jakoby mu růţe aţ příliš silně připomněla jeho milou. Otázka 

„Růţe jen?“ můţe být vnímána tak, ţe muţ se dívá na kvetoucí růţi, která mu 

připomněla jeho milou do té míry, ţe před okamţikem nahlas zvolal a přemýšlí o tom, 

zda květina je skutečně jen pouhou květinou, nebo zda se v ní odráţí i něco z jeho milé. 

Zda má růţe a jeho milá něco společného. Oslovením „Idůno!“ definitivně potvrdí, ţe 

v růţi naprosto jasně cítí přítomnost milované ztracené dívky.  

Proměna dívky v květinu můţe být vnímána také doslovně. Mácha jiţ jednou 

v básni s doslovným významem pracoval, kdyţ psal o růţové záři na nebi, kterou lze 

vnímat jako dívku na nebesích. Dívka leţí v hrobě ve stínu tisu, a i kdyţ to nelze 

spatřit, je jasné, ţe její krásné mladé tělo se pomalu rozkládá, hnije, stává se součástí 

půdy, ze které na povrchu hrobu vyrůstá květina. V básni je tento princip jiţ naznačen. 

Tis, který roste ze hřbitovní hlíny, vrhá na květinu stín. Tento stín, chrání květinu před 

sluncem, ale je to i stín, který souvisí s krajinou stínů, kde nyní odpočívá mrtvá dívka. 

Při konečném oslovení dívky jménem: „Idůno!“ Mácha nepouţívá uvozovky. Před 

okamţikem truchlící muţ samým překvapením zvolal nahlas: „Růţe květe!“, jméno 

dívky je vysloveno pouze v duchu (chybí uvozovky). Pravděpodobně si uvědomil, ţe 

přesto, ţe květina je určitým způsobem jeho dívkou, nelze ji jiţ oslovit. 

Koţmín svou interpretaci zakončuje jiţ citovaným oddílem o rozechvělé 

rovnováze mezi přírodou a člověkem, symbiózou květiny a ţeny. 
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Báseň při prvním čtení působí tak, ţe si pohrává s tradičním přirovnáním ţeny 

ke květině, teprve při bliţším zkoumání vidíme, ţe nejde o symbolickou proměnu, ale o 

proměnu aţ děsivě fyzickou. 

Uvědomila jsem si, ţe tento motiv pouţívá i František Hrubín v Romanci pro 

křídlovku, se kterou pracoval učitel se ţáky ve třídě, kterou jsem měla moţnost 

pozorovat. Tato pozorování uvedu později. Celou básní se silně prolíná motiv kopru. Je 

cítit ve vzduchu, hvězdy na nebi připomínají jeho květ, vypravěč si vzpomíná na vůni 

koprové omáčky z dětství. V básni vypravěčův otec umírá a z místa, kde má mít ústa, 

vyrůstá právě kopr. „...za šestadvacet let, aţ na jaře přijdu k tvému čerstvému hrobu a 

spatřím tam kvést jako první rostlinu zlatý kopr, poroste zrovna z těch hlubokých míst, 

kde jsou tvá ústa, a z vysokého stonku bude se smát všem neţivým uschlým věncům“ 

(Hrubín, 1964, s. 14). 

Vidíme zde takřka totoţnou situaci. Tentokrát se nejedná o fyzickou přeměnu 

dívky v růţi, ale o přeměnu vypravěčova otce v rostlinu zlatého kopru. Růţe v básni 

zpívá, Kopr v básni se vysmívá uschlým květům. Ony jsou mrtvé, on přeţívá dál. 

Kontrast ţivé rostliny a suchých květin ve věncích je také Máchův.  

I v promítnutí kopru na oblohu můţe vidět podobnost s Máchovou básní: „Je 

půlnoc kopřiv a půlnoc kopru, který promítá na černou oblohu své zlaté okolíky“ 

(tamtéţ, s. 13). V tomto případě to ale s Máchou není totoţné, protoţe ve chvíli, kdy 

Hrubín z pozice vypravěče přirovnává hvězdy k okolíku kopru, jeho otec je v básni 

ještě naţivu. Proto nad ním nemůţe fyzicky bdít.  

Motiv otce a břitvy, kterou otec daroval vypravěči na prahu dospělosti, se vine 

celou básní stejně jako motiv kopru. Báseň vypráví o první lásce, o setkání se se smrtí, o 

době předělů: „Jednou to začalo: to jsi mi, tatínku, poprvé půjčil břitvu. Tenkrát voněla 

síň koprovou omáčkou….já jsem ti právě navţdy unikal s mýdlem na tvářích, s očima, 

jeţ chtějí utkvělým pohledem na prach rozbít střípek zrcátka, spatřit mě za ním uţ jako 

muţe“ (tamtéţ, s.13 - 14). 

Nabízí se otázka, zda Hrubín Máchovu znělku četl. Vzhledem k Máchově pozici 

v české literatuře je to velmi pravděpodobné. Moţná si motiv proměny člověka v 
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rostlinu vypůjčil, ať jiţ vědomě či nevědomě. Můţe se také jednat o starší motiv 

vkořeněný do naší kulturní tradice. Například také Erben v básni Kytice také nechává 

zemřelou osobu změnit v květinu, matka se mění v mateřídoušku. 

2.5 Shrnutí Koţmínova přístupu 

Koţmín (1986) hovoří o tom, ţe v jeho pojetí je poloţen důraz na sémantiku 

textu. V interpretaci podle jeho pojetí se máme pokusit zachytit ţivý významový pohyb 

básně. Interpretace má tento významový proces modelovat, snaţit se postihnout 

významový plán, na kterém je text vybudován. 

Koţmínova interpretace Máchovy znělky je pro mě velmi nesrozumitelná. Můţe 

to být dáno dvěma důvody. Prvním z nich je, ţe autor interpretaci, kterou jsem udělala 

výše, povaţuje za samozřejmou, ţe ji nepovaţuje za důleţité zmiňovat a dělá na ni 

letmé naráţky. Pro to by hovořila tato část, proti které nelze nic namítnout: „Květina a 

ona, růţe i Idůna, to je závěrečná rozechvěná rovnováha přírody a člověka či spíš 

symbioza květiny a ţeny“ (tamtéţ, s. 11).  Za touto větou se můţe skrývat celé 

interpretační úsilí, kdy s napětím nasloucháme „tajemnému hlasu“ a postupně se před 

námi odkrývá příběh truchlícího muţe, kdy zkoumáme proměny růţe, aţ se nám 

najednou otevře moţnost poznat významové bohatství prvního verše: „Tichý tis nad 

růţi stíny sklání“. Po dočtení básně tento verš není jiţ pouhým uvedením do děje, 

neslouţí pouze k popisu místa a k navození atmosféry ticha, do kterého má zaznít 

„tajemný hlas“, jak se mohlo na samotném začátku zdát. Uvidíme, ţe jiţ v tomto 

prvním verši se květina prolíná s dívkou - růţe s Růţí. Tichý tis ochraňuje květinu před 

sluncem a zároveň se sklání nad dívkou, která je v krajině stínů. Tyto dvojznačnosti 

působí při čtení téměř závrať. A nakonec nám přejde po zádech mráz z toho, ţe verš 

vlastně zas tolik dvojznačný být nemusí, v jednom ohledu je aţ děsivě přímý, protoţe 

květina je dívkou, je tvořena buňkami jejího těla. 

Proti předpokladu, ţe za Koţmínovými slovy jsou i tyto nevyřčené úvahy, 

hovoří jiné části, jako například pokračování citovaného výroku: „Navíc je celý závěr 

dynamizován tím, ţe dvojice m l u v i t  a  d ř í m a t  je dál proměněna na dvojici s p á t  a  
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k v é s t . Jako by kvést znamenalo m l u v i t  a  l k á t “ (tamtéţ, s. 11).  Při veškeré snaze 

se mi nedaří tuto úvahu pochopit a najít pro ni oporu v textu. V poslední sloce je 

skutečně dvojice mluvit a dřímat3 proměněna na dvojici spát a kvést4. Kvetení květiny 

je tedy přirovnáno k promlouvání dívky, spaní, dřímání zde znamená ticho, klid, ale i 

věčné ticho - smrt. Nerozumím ale poslední myšlence, podle které by na základě 

významové výstavby básně mělo kvést znamenat mluvit a lkát. V této interpretaci se 

pravděpodobně odráţí úvaha, kterou jsem jiţ výše problematizovala: „Růţe je nejprve 

zvučící a pak mluvící: nejprve z v u k y  a pak h l a s . Slavík tu mimo jiné stupňuje 

sladkost onoho l k á n í ,  jak zní jiné pojmenování pro zvučící růţi (tamtéţ, s. 11)“. Po 

provedené interpretaci nemohu souhlasit, ţe lkaní je jiným pojmenováním pro zvučící 

růţi, protoţe poté by se celá významová výstavba básně rozpadla. Vţdyť to by 

znamenalo, ţe Růţe truchlí nad svou vlastní smrtí, coţ dost dobře není moţné a není 

pro to ani opora v textu. 

Zde se dostávám k druhému moţnému důvodu, proč pro mě není Koţmínova 

interpretace příliš srozumitelná. Můţe to být způsobeno tím, ţe se jejímu autorovi 

zkrátka nepovedla, ţe se nechal odvést od textu svým proţitkem básně a místo toho, 

aby „naslouchal tomu, co text básně skutečně říká“ do své interpretace vloţil to, co 

chtěl, aby text básně říkal. 

 

Kontrast mezi tím, co Koţmín deklaruje a tím, co potom ve skutečnosti při 

konkrétní interpretaci básně dělá, se mi zdá zajímavý. Vyvolává to otázku, proč je pro 

autora tak těţké drţet se vytyčeného postupu. Vím, ţe nemohu získat jednoznačnou 

odpověď, přesto se nad tím chci zamyslet. 

 

Koţmín se prezentuje tak, ţe chce dělat literárněvědnou, racionální, 

intelektuální, interpretaci textu. Zmiňuje Lotmanův plodný paradox a dává najevo, ţe 

si je vědom toho, co všechno můţe v básni nést význam. Při zmínce o prvním a druhém 

                                                
3 „zdaž to (mluví) ona - a jen růže dřímá? -“ 

4 „Či spí ona a jen růže květe? -“ 
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čtení textu přímo říká, ţe při druhém čtení můţeme objevovat velmi sloţitou básnickou 

konstrukci a postupně ji rozkrývat. Logické sémantické operace, které jsou těţištěm 

Koţmínova přístupu, patří do oblasti druhého čtení textu. Koţmín v textu chce hledat 

opěrné body, významová ohniska, nalézat dominantní motivy a pojmenování. Jinými 

slovy chce text rozloţit na jednotlivé části a postavit na tom svou interpretaci. 

Zároveň je v jeho slovech přítomná obava z toho, aby práce s básní ve škole 

nebyla jenom obsahovou parafrází či jenom formálním rozborem. Postup francouzské 

školy ve své podstatě schvaluje, ale vytýká jí naukovost a studenost předem 

připravených otázek. Je zajímavé, ţe zatímco Poe se k přesnosti a strohosti početního 

úkonu při analýze básně hrdě hlásí, Koţmín se „naukovosti“ a „studenosti“ chce 

vyhnout.  

Působí to na mě tak, jakoby se analýzy trochu bál. Má strach, ţe takovou 

analýzou báseň přijde o své kouzlo, tajemství, o to „nepostiţitelné“? Strach, ţe to 

„nepostiţitelné“ bude postihnuto a nic nezbude? Nebo se snad jedná o přesvědčení, ţe 

tato analýza je zbytečná? Skrývá se v tom pochybnost o tom, zda se k tomu 

„nepostiţitelnému“ lze touto cestou dostat? Ale proč by v tom případě na budování a 

představování svého systému plýtval časem a energií?  

V úvodu jsem psala, ţe Jaroslav Píţl (2000) odmítá Exupéryho slovy „rozebrat 

dům na jednotlivé kameny, aby zjistil podstatu ticha a klidu, které dům poskytuje“, 

místo toho se snaţí onen klid a ticho prostřednictvím uměleckého přednesu evokovat a 

sdělit. Píţl se tedy vůči literárněvědné interpretaci vymezuje, moţná se mu zdá 

zbytečná, moţná vůči básni příliš násilná, moţná neuţitečná či úplně jiná, to není 

podstatné, zkrátka mu nevyhovuje a vydává se jinou cestou.  

U Koţmína je to ale jinak, explicitně říká, ţe literárněvědnou interpretaci dělat 

chce, dokonce se tváří, ţe ji dělá, ale při bliţším pohledu vidíme, ţe nedělá. Dokonce 

dělá přesně to, vůči čemu se tak důrazně vymezoval, pouţívá verše jako motta 

k vlastním volným úvahám. 
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Výše jsem se snaţila poukázat na to, ţe tyto volné úvahy nemají vzhledem 

k textu příliš silnou logiku. Velmi zajímavé je, ţe na konci navzdory tomu přeci jen 

k poměrně smysluplné interpretaci dochází5. Napadá mě k tomu vysvětlení, pro jehoţ 

podporu ale nemám dostatečnou oporu v datech. Zdá se mi, ţe Zdeňek Koţmín básni 

skutečně hluboce rozumí, cítí ji, umí ji proţít, uţít si ji. Moţná by pro něj byla 

vhodnější psychosomatická interpretace skrze umělecký přednes, jak ji popisuje 

Jaroslav Píţl. Mohl by následovat své pocity z básně a nemusel by se je snaţit oblékat 

do slov. 

Psychoanalytickou terminologií bychom mohli říct, ţe Zdeněk Koţmín na 

nevědomé úrovni s básní komunikuje, rozumí jejímu latentnímu sdělení. Jeho 

nepřiléhavé dílčí interpretace bychom poté mohli vnímat jako racionalizace těchto 

nevědomých proţitků. 

 

                                                
5 „Květina a ona, růţe i Idůna, to je závěrečná rozechvěná rovnováha přírody a člověka či spíš 

symbioza květiny a ţeny“ (Koţmín, 1986, s. 11). 
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3  Překlad jako interpretace 

Pokud se chceme pokusit báseň přeloţit do jiného jazyka, je nutné, abychom ji 

nejprve sami pochopili a aţ poté ji podle našeho pohledu předloţili čtenáři. Překladatel 

tedy pro čtenáře text překládá, vykládá. Přeloţený text je jeho interpretací. 

V časopise Plav! (2005) jsem našla Máchovu I. znělku v překladu Jamese 

Naughtona. Mé jazykové ani literární znalosti mi nedovolují udělat podrobnou analýzu 

tohoto překladu, přesto pokládám za zajímavé překlad zde prezentovat a ukázat na něm 

několik míst. 

 

Karel Hynek Mácha: I. znělka 

překlad James Naughton 

 

The yew bends quiet above the rose its shade 

the tombstone crosses with their garlands o’er. 

Sweet sounds, oh yet come closer! closer more!! 

Is that the nightingale’s sweet serenade? - 

 

Oh not so sweet a sound its sobbing made, 

who hears this voice will go abroad more sore, 

for woe and longing for the rose him tore 

and binds him hopelessly as love dismayed! 

 

With pain or is it bliss my heart is weeping? - 

In rosy azure realm, o stars, declare, 

and you with roses garlanded, o Luna, 

 

if it be she - and but the rose that’s sleeping? - 

Or slumbers she and blooms the rose so fair? - 
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„Now blooms the rose!“ And but the rose? - Iduna! 

 

Překladatel se drţí Máchova uspořádání ABBA; ABBA; CBD; CBD. Také 

dodrţuje jeho interpunkci, kdy je za otázkou ponechána pomlčka, snad jako zdůraznění 

toho, ţe na kladené otázky nikdo neodpovídá. 

 Naughton se nesnaţí napodobit Máchovu zvukomalbu prvního verše. Neumím 

odhadnout, zda by se mu to vůbec mohlo podařit. Pravděpodobně by se nic nestalo, 

kdyby tis nahradil jiným hřbitovním stromem. Domnívám se, ţe Mácha tis zvolil právě 

pro jeho zvukovou blízkost se slovem „tichý“. Nevšimla jsem si, ţe by volba právě 

tohoto stromu měla jiný význam, i kdyţ je to moţné. Zároveň to nepovaţuji za 

nedostatek překladu, protoţe překlad nikdy nemůţe vystihnout vše, co s sebou nese 

překládaný text. 

Kdyţ je v básni zkoumán „tajemný zvuk/hlas“, prvním podezřelým z jeho 

původu je slavík a jeho „líbé klokotání“. V zápětí se ale ukazuje, ţe slavík „libě 

neklokotá“, ale lká. „Libě klokotá“ někdo jiný - „tajemný hlas“. Naughton zavedením 

slova „serenade“ tuto logiku nabourává. O „tajemném hlasu“, o němţ nyní víme, ţe 

patří r/Růţi, můţeme říci, ţe „libě klokotá“, nemůţeme ale říct, ţe zpívá serenádu6. 

Pouţití tohoto slova v překladu můţe být zachráněno tím, ţe si řekneme, ţe se 

posluchač zmýlil dvojnásobně. Slyšel sladký zvuk a povaţoval jej za slavíkovu serenádu, 

avšak nejen, ţe sladký zvuk není slavíkův, ale není ani serenádou. Slavík skutečně 

v básni zpívá, ale naříká. Překladatel toto slovo patrně pouţil pro to, aby v básni 

podtrhl její milostnou linku. Avšak ani to není příliš šťastné, protoţe přesto, ţe báseň 

vypráví o velké lásce, jde především o lítost nad její ztrátou a do tohoto kontextu se 

serenáda7, příliš nehodí. 

Dalším výrazným rozdílem překladu od originálu je pouţití spojení „go 

abroad8“ pro přeloţení spojení „půjde stíţe“. „Tajemný hlas“ působí tak, ţe kdo jej 

                                                
6 milostnou píseň věnovanou dívce 

7  v hudbě se většinou jedná o lehkou radostnou hudbu určenou k rozptýlení 

8 je to ciziny 
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uslyší, půjde se mu ztěţka, samozřejmě to můţe znamenat i to, ţe se mu bude těţko 

odjíţdět pryč na dalekou cestu. Proč se ale překladatel rozhoduje z tohoto 

potenciálního významu, který vzhledem ke kontextu není úplně pravděpodobný, 

udělat význam hlavní? 

Naughton si pro přeloţení slova „touha“ vybírá slovo „longing“. Anglicky 

znamená slovo „long“ dlouhý, dlouho. Můţeme to říci i o čase i o vzdálenosti. Nejprve 

se mi pouţití tohoto slova líbilo pro označení nepřekonatelné vzdálenosti mezi 

zemřelou milenkou a truchlícím muţem. Pokud ale slovem „long“ můţeme označit i 

dlouhou dobu, nejen velkou vzdálenost, můţe být v takto přeloţeném slově „touha“ 

ukryta jistá naděje na shledání. Pouţití slova „longing“ v kombinaci spojení „go abroad“ 

mi asociuje touhu ve smyslu nemoci se dočkat shledání. 

 Pouţití slovesa „to tear“ ve verši: „ for woe and longing for the rose him tore“ se 

mi zdá velice chytré. Toto sloveso má totiţ v angličtině více významů. Můţe znamenat 

rvát, drásat, trhat, ale také slzet. Bolest a touha po Růţi muţe málem aţ fyzicky drásá a 

zároveň naplňuje jeho oči slzami. Teprve později jsem si uvědomila, ţe je toto sloveso 

v minulém čase. Význam se ale nemusí měnit příliš. Můţeme si představovat, ţe Růţe 

muţe zdrtila a rozplakala svým úmrtím. 

Překlad „v růţovém blankytu“ jako „in rosy azure realm“ mi při psaní vlastní 

interpretace velmi pomohl. Přivedl mě k tomu, ţe jsem si uvědomila, ţe toto spojení 

můţe být vnímáno doslovně, jak jsem o tom psala výše. Slovo „realm“ totiţ můţe 

znamenat oblast, sféru, ale také říši, království - tedy říši mrtvých, království nebeské… 

Proto se mi překlad tohoto spojení líbí. Je návodnější, neţ Máchovo spojení, ale ne 

natolik, aby čtenáři zkazil radost z odhalení ukrytého významu. 

Výše jsem zmiňovala význam opakujícího se slova „ověnčený“. Naughton toto 

opakování ve svém překladu zachovává, proto přirovnání neţivých květin ve věncích 

k neţivé dívce na nebesích můţe fungovat v překladu stejně dobře jako v originále. 

Poslední trojverší jsem popisovala jako vyvrcholení celé básně, kdy konečně 

dostáváme potvrzení do té doby jen naznačovaného a tušeného, ţe za „tajemným 

hlasem“ se skrývá kvetoucí růţe, která se prolíná a místy splývá se zemřelou dívkou.  
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V překladu můţeme propojení mezi dívkou a květinou nalézt ve spojení „the 

rose so fair“. Růţe - rose můţe i v angličtině, stejně jako v češtině, značit květinu i 

dívku. Rose je dokonce i přímo dívčí jméno9. Slovo „fair“ můţe znamenat světlý, čistý, 

hezký, coţ jsou přívlastky, které mohou patřit i dívce i květině.  

Bohuţel se v překladu nedaří zachovat Máchova slovní hříčka, kdy muţi 

pohled na kvetoucí růţi tak silně připomene ztracenou dívku, ţe ji do hřbitovního ticha 

osloví. Je to pravděpodobně způsobeno tím, ţe překladatel chápe toto trojverší odlišně. 

Nebylo by snad velkým prohřeškem proti originálu, kdyby do uvozovek napsal: „Rose 

so fair!“. Poté by báseň mohl dokončit způsobem, kterým to udělal.  

 

if it be she - and but the rose that’s sleeping? - 

Or slumbers she and blooms the rose so fair? - 

„Now blooms the rose!“ And but the rose? - 

Iduna! 

zdaţ to ona - a jen růţe dřímá? - 

Či spí ona a jen růţe květe? - 

„Růţe květe!“ Růţe jen? - Idůno! - 

 

Proč ale překladatel do uvozovek dává větu: „Now blooms the rose!“ „Teď 

kvete růţe!“. Proč má muţ potřebu právě tuto větu říkat nahlas? Mohli bychom to 

vnímat tak, ţe muţi propojení dívky a růţe došlo jiţ při pohledu na světlu růţi „rose so 

fair“ a zvoláním „Now blooms the rose!“ „Teď kvete růţe!“ chce tuto strašnou myšlenku 

zahnat, říká: „tady kvete jen nějaká květina, to přeci není moje milá!“. V následující 

větě opět znejistí a na konci tuto myšlenku připustí. 

Toto vysvětlení je sice moţné, ale zdá se mi, ţe se v něm aţ příliš odráţí moje 

přání, abychom s překladatelem chápali stejně. 

3.1 Shrnutí překladu 

Přesto, ţe jsem měla k Naughtonovu překladu Máchovy znělky několik výhrad, 

nemyslím si, ţe by byl špatný.  

                                                
9 Růžena, Růža 
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Zdá se mi ale, ţe překladatel se kloní k poněkud jiné interpretaci, neţ kterou 

jsem předloţila já. Z náznaků v básni10 se domnívám, ţe překladatel vnímá text jako 

monolog muţe, který musí opustit svou milou a odjed to ciziny. 

V první sloce přichází muţ na hřbitov, kde uvidí růţí ukrytou pod tisem. 

Zaslechne sladký zvuk a domnívá se, ţe jde o slavíkovu serenádu. Ve druhé sloce zjistí, 

ţe to není slavíkova serenáda, ţe slavík naříká a ţe zní něco jiného, co způsobuje, ţe se 

mu bude jen velmi těţko odjíţdět na dalekou cestu, protoţe je beznadějně připoután 

k Růţi, jak nazývá svou o dívku. Růţe, kterou zahlédl při příchodu na hřbitov, mu ji 

připomněla. Tato dívka - Růţe jej bolestivě zasáhla přímo do srdce a způsobila, ţe po ní 

touţí. Muţ neví, jestli jej rozplakává bolest, nebo slast, kterou cítí. Bolest cítí proto, ţe 

musí odjet, ale slast z toho, kdyţ si vzpomene na svou lásku. Nebo to můţeme číst jako 

rozporuplnost pocitů zamilovaného člověka. Ve čtvrté sloce se muţ obrací se 

ke hvězdám, které jsou oblečeny do růţové s otázkou, čí hlas slyší. Růţové nebe můţe 

být vykládáno tak, ţe jej ozařuje vzpomínka na milovanou dívku. V poslední sloce se 

řeší, odkud zní tajemný hlas a rozehrává se zde oscilace mezi dívkou a květinou. 

V jednu chvíli květina muţi připomene dívku aţ moc silně, aţ se donutí nahlas si 

zopakovat, ţe to není ona, ale jen květina, která kvete, poté o tom zapochybuje a 

nakonec přizná, ţe mu květina ţivě připomíná jeho lásku. 

Nemohu ručit za to, ţe text básně překladatel takto skutečně čte, i kdyţ pro to 

zmiňované náznaky svědčí. Pokud to ale tímto způsobem nečte překladatel, jiný čtenář 

by takto číst text mohl. Toto čtení je moţné z důvodu, ţe pro zamilovaného člověka se 

odloučení od milované osoby můţe zdát podobně trýznivé jako smrt. Proto si čtenář 

můţe splést city truchlícího muţe s city muţe, který musí z nějakého důvodu svou 

lásku opustit. Situace ztráty milované osoby je stejná, jen u truchlícího muţe je 

fatálnější. Samozřejmě je zde problém s celým hřbitovním kontextem, který je při 

tomto čtení z interpretace vypuštěn. Avšak čtenář jej můţe přisuzovat romantismu, o 

kterém nás ve škole učí, ţe hřbitovy a rozpadlé hrady jsou jakousi povinnou kulisou pro 

                                                
10 serenade, go abroad, longing 
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téměř libovolné téma. Čtenář můţe hřbitovní kontext vnímat i tak, ţe má podtrhnout 

sílu zármutku odjíţdějícího muţe. 

 

Přesto, ţe překladatel svou interpretací význam textu lehce posouvá, díky své 

ukázněnosti, se kterou se co nejvíce drţí originálu, a citlivosti, se kterou se mu podařilo 

zachytit tón básně i situaci odloučení od milované osoby, význam v básni zůstává.  
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4 Interpretace podle Sigmunda Freuda 

Neţ předloţím inspiraci dílem Sigmunda Freuda, chci vydefinovat dva jeho 

pojmy, které uţívá, kdyţ hovoří o snu, neurotickém symptomu či vtipu. Domnívám se, 

ţe tyto pojmy lze pouţít pro oblast interpretace obecně, tedy i při interpretaci básně. 

Prvním pojmem je „předeterminovanost11“ neboli mnohonásobná determinace, druhým 

pojmem je „nadinterpretace“. 

4.1 Předeterminovanost 

Vztah mezi označujícím (snovým obrazem, neurotickým symptomem) a 

označovaným není u Freuda arbitrární, je předeterminovaný. Předeterminovaný obsah 

vzniká zásluhou kondenzace, zhuštění. Označující, který se objeví ve vědomí, odkazuje 

hned k několika nevědomým označovaným, které jsou spolu různě provázány. Tento 

fenomén lze dobře demonstrovat na snu, kdy kaţdý prvek manifestního obsahu 

představuje několik latentních myšlenek (Freud in Laplanche a Pontalis, 1996).   

Pokud se mi zdá například o jablku (manifestní obsah), nemusí to být nutně sen 

o ovoci. V obraze jablka můţe být schováno hned několik vzájemně provázaných 

latentních významů. Je potřeba podniknout asociační práci a zkusit si uvědomit, s čím 

vším mám jablko spojené. Mám jablka ráda či ne? Připomíná mi něco jeho tvar? A 

vůně? V které pohádce, legendě, příběhu, tradici jablko figuruje? A nepřipomíná mi 

samotné slovo „jablko“ něco úplně jiného? Všechny tyto aspekty a mnohé další mohou, 

ale také nemusí být cele či částečně ve snovém obraze jablka rozehrávány. 

4.2 Nadinterpretace 

Předeterminované nejsou pouze jednotlivé elementy snu, ale i celý jeho obsah. 

To znamená, ţe manifestní obsah snu nemusí mít pouze jeden výklad. Význam můţe 

být tvořen několika řády latentních myšlenek. Díky tomu se mnohdy spokojíme 

s jedním výkladem, aniţ bychom si toho dalšího, který je tvořen latentními obsahy na 

                                                
11 v češtině se vyskytuje také překlad nadinterpretace (Überdeterminierung) 
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jiné úrovni, v jiné významové vrstvě, všimli. Pro označení tohoto dalšímu významu 

snu, který nijak neohroţuje platnost výkladu prvního, pouţívá Freud pojem 

„nadinterpretace“ (Freud in Laplanche a Pontalis, 1996).  

Učitel, o jehoţ hodinách se zmíním ve druhé části práce, slovo „nadinterpretace“ 

také pouţívá, avšak v jiném významu. Říká: „Je to nadinterpretace? Drţí se to stále 

textu?“ Nadinterpretací patrně myslí úvahu nad textem, která v něm ale nemá ţádnou 

oporu. Ukazuje na něco, co zmiňuje i Freud, ţe interpretace, jakkoli k tomu můţe 

předeterminovaný charakter jednotlivých obsahů svádět, nemůţe být bezbřehá. Při 

interpretaci je nutná ukázněnost a neustálá kontrola toho, zda se stále drţíme 

interpretovaného materiálu. 

Vraťme se ale ještě zpět k Freudovu pojetí „nadinterpretace“. Na jedné straně 

„nadinterpretací“ můţe být jakékoli další obohacení jiţ existujícího výkladu o nové 

asociace, materiál. V jiném slova smyslu můţe jít o zmiňovanou další vrstvu 

interpretace, o hlubší výklad (Laplanche a Pontalis, 1996). 

Sen nikdy nemůţeme vyloţit úplně, vţdy zbývá několik obsahů, které se nám 

při nejlepší vůli nepodaří nikam zařadit, nijak vysvětlit Co by se stalo, kdybychom 

v interpretaci mohli jít stále hloub a hloub? Narazili bychom na slovo, které jiţ nelze 

dál vyloţit? Dost moţná, ţe by to byl tzv. „pupek snu“, který ale zůstává zahalen 

tajemstvím (tamtéţ). 

4.3 Máchova znělka v psychoanalytickém pojetí 

Sigmund Freud (1900, s. 52) ve stati Básník a lidské fantazie, která vychází osm 

let po Výkladu snů, tedy v roce 1908, píše: „Mnoho takového, co by jako reálný fakt 

nemohlo skýtat poţitek, je nicméně s to poskytovat ho ve hře fantazie, mnohé 

vzrušující dojmy, které jsou samy o sobě strastné, mohou se stát pro básníkova 

posluchače a diváka zdrojem slasti“.  

Freud (tamtéţ) básníka přirovnává k hrajícímu si dítěti a jeho literární výtvory 

ke hře. Dítě při hraní zaţívá velkou slast. Během dospívání je na ně tlačeno, aby si hrát 

přestalo a začalo se postupně věnovat váţným věcem. Dospělý člověk si místo hry 



41 

 

začne vytvářet různé fantazie, tzv. bdělé sny. Bdělé sny jsou stejně jako sny noční 

naplněním nějaké neuspokojené tuţby. Fantazie jsou tedy splněním přání. 

Za své fantazírování se dospělý člověk stydí a skrývá je, protoţe je to dětinské 

chování, které není pro dospělého člověka vhodné. Společností je očekáváno, ţe si 

nebude hrát ani fantazírovat. Dospělý se nejenom stydí za samotný fakt fantazírování, 

ale velmi často i za obsahy svých denních snů. Pokud jsou nám naše denní sny 

nesrozumitelné, znamená to, ţe se jedná o taková přání, za která se stydíme tak moc, ţe 

je musíme skrývat i sami před sebou. Jde o přání, která byla vytěsněna a zahnána do 

nevědomí. Mnohdy se nemusí jednat jen o přání jednotlivce, ale o přání celých národů. 

Taková přání můţeme nalézt ukryta v mýtech a legendách, jde o „staleté sny mladého 

lidstva“ (tamtéţ, s. 88) 

Je třeba dodat, ţe vytěsnění nepodléhají jen přání, za která se stydíme. Ale 

všechny psychické obsahy - přání, myšlenky, vzpomínky, obavy, jejichţ přítomnost ve 

vědomí by s sebou přinesla více trápení, neţ slasti. Jde o obsahy, které by pro nás při 

uvědomění byly příliš bolestné, zraňující, poniţující. „Vytěsnění se vytváří v případě, 

ţe by uspokojení pudu - schopné prostřednictvím pudu zajistit slast - mohlo vyvolat 

strast s ohledem na jiné nároky“ (Laplanche a Pontalis, 1996, s. 519). 

 

Básník je tedy podle Freuda (1900) člověk, který si dovolí fantazírovat, snít a 

dovolí čtenáři jeho nenaplněným touhám přihlíţet. Pokud by nám básník sdělil pouze 

samotný obsah fantazií bez toho, aby jej zabalil do svých her, byli bychom tím 

odpuzováni, protoţe bychom narazili na vytěsnění, či by nás to přinejmenším nechalo 

dokonale chladnými,  

Kdyţ nám je dovoleno pozorovat básníkovy hry se slovy, pociťujeme slast, která 

pravděpodobně pochází z několika zdrojů zároveň. V tom, jak se básníkovi podaří tyto 

odpory překonat a poskytnout čtenáři slast, leţí dle Freuda nejvlastnější poetické 

umění. 
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Psala jsem, ţe báseň lze interpretovat jako vnitřní monolog zamilovaného muţe, 

který je vlivem osudu oddělen od své milé. James Naughton toto oddělení patrně vidí 

v daleké cestě, já se v interpretaci kloním k oddělení ve smyslu smrti. Při pohledu na 

Lunu, na kterou se moţná při schůzkách díval se svou milou, při poslechu slavíka, který 

jim k tomu mohl zpívat serenády a při pohledu na růţi, kterou své milé dost moţná 

nosil, navíc ji květem růţe nazýval, v anglickém překladu Rose dokonce mohlo být její 

křestní jméno, se muţe zmocní zvláštní pocit, stav, kdy dívčinu přítomnost aţ 

hmatatelně cítí. V jednu chvíli ji do ticha i nahlas osloví, ale záhy si uvědomí, ţe je 

dívka navţdy ztracena, oslovit ji můţe jenom v duchu. 

 

Jaké přání nám tedy báseň plní? Je zde vytěsněna absolutnost takovéto ztráty. Ţe 

nikdy, ale opravdu nikdy uţ milovanou osobu neuvidíme, neobejmeme, nepromluvíme 

s ní. Je zde také lítost nad tím, ţe milovaná osoba uţ nemůţe pokračovat ve svém 

ţivotě. Především u tragicky, náhle, předčasně zemřelých lidí je zde pocit „přetrţení“ 

nedokončení. Touha po tom, aby to nebyla pravda, aby mrtvý nebyl skutečně po smrti.  

To by ale znamenalo jeho návrat ze světa mrtvých. A i kdyţ po tomto návratu 

ve skrytu duše touţíme, setkání s oţivlou mrtvolou (zombie) by nám rozhodně 

příjemné nebylo.  

Báseň nám plní přání tím, ţe vrací milovanou osobu mezi ţivé a staví se tak 

proti oné absolutní ztrátě na odpor. Milovaná osoba navzdory krutému osudu nějakým 

způsobem přeţívá, stává se květinou a stejně jako kopr na hrobě vypravěčova otce 

z Romance pro křídlovku, se vysmívá mrtvým květinám ve věncích. A nejen to, stává 

se i růţovou září na obloze, kam umisťuje věčný ţivot nejen křesťanská tradice. 

Přání po návratu zemřelé osoby je nakonec splněno, ale jiţ na něm není nic 

děsivého. 

 

Je zde ještě další rovina výkladu. Muţ si při pohledu na květinu rostoucí na 

milenčině hrobě uvědomuje jeden z významů smrti, který je ukryt pod povrchem země 

i pod povrchem našeho přemýšlení o ní. Tělo krásné milované dívky pomalu hnije, 
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rozpadá se, stává se zemí, ze které dle biblického vyprávění vzešlo. Obraz 

rozkládajícího se těla nám připomíná, ţe milovaný člověk je jen „prach a v prach se 

navrátí“ (Bible, Gn 3, 19). 

Báseň nám dává naději, ţe po milovaném člověku zůstane víc, neţ jen trocha 

hlíny. 

 

Další rovina výkladu můţe být taková, ţe při setkání se smrtí se nějakým 

způsobem dotýkáme i své vlastní smrti. Představa rozkládajícího těla, nebo i jen 

samotná představa nebytí nám nenechá zapomenout, ţe nejsme dokonalí, ţe jsme 

smrtelní, ţe při veškeré snaze z nás toho moc nezbude. Stejně jako v předchozím 

případě zde báseň plní touhu nebýt jen a pouze tím prachem země. 

 

Podívejme se uţ jen pro zajímavost, jak se s podobným tématem vyrovnává 

Charles Baudelaire ve své básni Une Charogne (Mrcha, Mršina, Zdechlina). Zde jsou 

poslední tři sloky básně v originále a v překladu Vladimíra Holana12: 

- Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,  

A cette horrible infection,  

Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,  

Vous, mon ange et ma passion!  

 

Oui! telle vous serez, ô la reine des grâces,  

Apres les derniers sacrements,  

Quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons 

grasses,  

Moisir parmi les ossements.  

 

Alors, ô ma beauté! dites à la vermine  

Qui vous mangera de baisers,  

Que j'ai gardé la forme et l'essence divine  

De mes amours décomposés!  

- Tak jednou také vy budete tím, co zříme:  

Svinstvem, kde pro puch zajde veš,  

Vy hvězdo očí mých, vy slunce bytosti mé,  

Můj anděle, má vášni téţ!  

 

Královno půvabů, budete stejnou, běda!  

Aţ pomazání dá vám kněz,  

Aţ ve hrob půjdete, kde tučný květ se zvedá,  

Plesnivět mezi kosti kdes.  

 

Nuţe, ó krásko má! řekněte potom hmyzu,  

Jenţ seţere vás v polibcích,  

Ţe zachoval jsem tvar i boţskou tresť, tu mízu  

Všech rozloţených lásek svých! 

 

                                                
12 celé znění lze nalézt v příloze 
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Baudelaire rozklad těla neukrývá, naopak jej v předchozích devíti slokách 

dopodrobna popisuje. Aby byl tento popis pro čtenáře sice odpuzující, ale stále ještě 

přijatelný, nepopisuje přímo rozklad těla lidského, ale zvířecího13. U Máchy je dívka jiţ 

po smrti, Baudelaire hovoří o smrti budoucí. 

Útěcha z rozkladu těla je u obou básníků nalézána v určité formě přeţívání. 

Mácha klade důraz na přeţití dívky v květu růţe a vyslovuje naději, ţe má snad ţivot 

věčný v nebi, Baudelaire hovoří o tom, ţe ztracený tvar těla své lásky uchová ve svých 

vzpomínkách. 

Ač to Mácha nevyslovuje přímo, absencí uvozovek u zvolání „Idůno!“, 

naznačuje, ţe dívku neoslovuje nahlas, jako při náhlém zvolání „Růţe květe!“, ale 

oslovuje ji uţ jen ve své mysli, uvědomuje si, ţe je ţivá jen v jeho vzpomínkách. 

Baudelaire zase nabízí ve svém textu vodítka, ţe lidské tělo se rozpadá na kousky a 

příroda mu dává tvar v jiné podobě. 

Vyznění obou básní je tedy podobné, jen kaţdý z autorů akcentuje jinou z forem 

přetrvání. 

                                                
13 na podobnost s tělem lidským (ženským) dělá ale po celou dobu narážky až v posledních slokách 

toto přirovnání říká naplno 
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5 Strukturalistický přístup k interpretaci básní 

Roman Jakobson a Claude Lévi-Strauss (1995) představují na Baudelairových 

Kočkách (Les Chats) strukturalistickou analýzu textu. Svůj přístup nepředstavují 

v obecných pojmech, ale rovnou jej na text aplikují, na konci textu svá zjištění vzešlá 

z analýzy shrnují. Autoři v textu nacházejí úzký vztah mezi klasifikací rýmů a výběrem 

gramatických kategorií, to je vede k úvaze nad tím, ţe gramatika a rým mají ve 

struktuře tohoto sonetu velmi významný sémantický význam, proto těmto oblastem 

věnují velkou pozornost. 

Báseň rozdělují čtyřmi různými způsoby. Kaţdé dělení autoři doplňují o 

zdůvodnění na základě formální distribuce. Dle prvního členění se báseň skládá ze tří 

částí. První čtyřverší, druhé čtyřverší a jedno šestiverší sloţené ze dvou trojverší. Dle 

druhého členění lze báseň vnímat jako dvě části, a to celek obou čtyřverší a celek obou 

trojverší. Třetí členění pracuje taktéţ s dělením na dvě části, avšak tentokrát jde o 

spojení vnějších a vnitřních strof. Čtvrté členění nerespektuje strofy básně, dělí ji na tři 

části, na dvě šestiverší spojená dvojverším (sedmý a osmý verš), k tomuto členění 

dospívají stejným způsobem, jako ke členěním ostatním, a to na základě formálních 

znaků. 

5.1 Formální sémantické prostředky 

Z formálních prvků, kterých si autoři všímají a na základě kterých báseň 

interpretují, zmíním ty nejpodstatnější. Autoři si všímají rozloţení veršů v sonetu a 

jejich rodu. Rýmy jsou uspořádány dle následujícího klíče aBBa CddC eeFgfg, malá 

písmena značí rýmy ţenské14, velká písmena rýmy muţské15. Rod muţský a ţenský 

autoři řeší i u substantiv a adjektiv. Např. v obou čtyřverších jsou muţské rýmy16 

                                                
14 ženské rýmy končí němou slabikou 

15 mužské rýmy končí plnou slabikou 

16 saison – maison; volupté – fierté 
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vytvářeny substantivy17, rýmy ţenské18 adjektivy. Výjimku tvoří rým ténèbres – 

funèbres, kdy šestý rým (ţenský) obsahuje substantivum. 

Výjimky z pravidel jsou momenty, které autoři sledují zvláště pozorně. Na 

základě nich analyzují nejpodstatnější části textu. Právě ta místa, která do schématu 

nezapadají dokonale, jsou významově nejcennější. Jakoby je autor sonetu tímto 

způsobem označil, poskytl tak čtenáři nápovědu, klíč ke čtení. Právě na základě mnoha 

výjimek z jinak fungujících pravidel autoři odhalují velmi zajímavou funkci sedmého a 

osmého verše, která by čtenáři mohla zůstat zcela utajena. Přitom objevení funkce 

„dvojverší“ sedmého a osmého verše je pro jednu ze stěţejních interpretací básně 

absolutně nezbytné. 

Dalšími formálními prvky, ve kterých autoři dešifrovali významový prvek, je 

stavba věty. Autoři sledují délku vět, interpunkci, skladbu věty. Např. první čtyřverší, 

stejně jako první trojverší, obsahuje vţdy dvě věty, z nichţ druhá je vţdy vztaţná. 

V obou případech je tato věta uvedena zájmenem qui. Zájmeno qui pokaţdé zaujímá 

první místo v posledním verši strofy a závisí na substantivu, které je v maskulinu a 

zároveň v plurále, a které je závislým členem ve větě hlavní19. Druhé čtyřverší a druhé 

trojverší se skládá ze dvou souřadných vět. 

Autoři sledují vztah mezi větnými členy, např. mezi podmětem a předmětem, 

také zkoumají ţivotnost těchto větných členů. Mimoto věnují pozornost slovním 

druhům, mluvnickému číslu, slovesnému času, kterým text hovoří i jiným mluvnickým 

kategoriím. 

Autoři nezapomínají ani na fonetické jevy, sledují například počet nosových 

hlásek v sonetu. Nosové hlásky se vyskytují v prvním čtyřverší devětkrát, ve druhém 

čtyřverší se objevují pouze třikrát, v kaţdém řádku jedna nosovka, výjimku tvoří sedmý 

verš, ve kterém jako v jediném není nosovka jediná. V koncovém šestiverší se objevuje 

celkem 22 nosovek. V prvním trojverší je koncentrace nejvyšší, má vzestupnou 

                                                
17 všechna substantiva v básni jsou ženského rodu 

18 austères – sédentaiser; ténèbres – funèbres 

19 Les chats; Des sphings 
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tendenci (3 – 4 – 6), v druhém trojverší je koncentrace stále silná, avšak tendence je 

sestupná (5 – 3 – 1). 

5.2 Interpretace Baudelairova sonetu Kočky 

Les Chats (Charles Baudelaire) 

Les amoureux fervents et les savants austères 

Aiment également, dans leur mûre saison, 

Les chats puissants et doux, orgueil de la maison, 

Qui comme eux sont frileux et comme eux 

sédentaires. 

 

Amis de la science et de la volupté, 

Ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres ; 

L’Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres, 

S’ils pouvaient au servage incliner leur fierté. 

 

Ils prennent en songeant les nobles attitudes 

Des grands sphinx allongés au fond des solitudes, 

Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin ; 

 

Leurs reins féconds sont pleins d’étincelles magiques 

Et des parcelles d’or, ainsi qu’un sable fin, 

Etoilent vaguement leurs prunelles mystiques. 

 

Milenci horoucí a učenci strozí 

milují stejně ve svém zralém věku 

kočky mocné a sladké, pýchu domu, 

které jako oni jsou zimomřivé a jako oni sedavé. 

 

Přátelé vědy a rozkoše, 

Ony hledají ticho a hrůzu temnot; 

Ereb je by vzal za své oře pohřební, 

kdyby ony mohly do otroctví sklonit svou hrdost. 

 

Ony osvojují si ve snění vznešené pózy 

velkých sfing rozloţených v hloubi pouští, 

které se zdají hrouţit se do snu bez konce; 

 

jejich boky plodné jsou plné jisker magických 

a částečky zlata jako písek jemný 

zdobí hvězdami matně jejich zřítelnice mystické. 

 

Autoři interpretace vidí v sonetu několik výrazných významových proměn. 

5.2.1 První členění 

První členění báseň rozděluje na tři části. První čtyřverší, druhé čtyřverší a 

jedno šestiverší sloţené ze dvou trojverší. Proměna významů se zde děje dle tradičního 

interpretačního postupu, kdy první čtyřverší prezentuje tezi, druhé antitezi a celek 

trojverší podává řešení onoho rozporu.  
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První čtyřverší popisuje kočky jako obyvatelky domu, které se svým 

spoluobyvatelům podobají mimo jiné ve své pasivitě. Ve druhém čtyřverší se odehrává 

o spekulace o aktivní roli koček. Poslední část, celek dvou trojverší, tento rozpor řeší 

tím, ţe kočkám přiznává pasivitu, ale jedná se o pasivitu v důsledku aktivního 

rozhodnutí. Kočky by mohly svou hrdost sklonit do otroctví, ale ony nemohou, protoţe 

jsou opravdu mocné. Nemohou být pasivně vzaty, aby hrály aktivní úlohu. Místo toho 

si samy aktivně osvojují úlohu pasivní (osvojují si pózy). 

5.2.2 Druhé členění 

Druhé členění proti sobě staví celek obou čtyřverší a celek obou trojverší, dělí 

báseň tedy na dvě části. Podle druhého členění zmiňovaná aktivní pasivita není 

interpretována zvnějšku, ale zevnitř, vychází z nitra samotných koček.  

V celku obou čtyřverší je obsaţeno hledisko pozorovatele (milenců, vědců, 

mocností Erebu) v celku obou trojverší takové hledisko není, kočky jsou umístěny 

mimo jakékoli časové a prostorové hranice. V první části básník představuje kočky jako 

objektivní bytosti, druhá část hovoří o kočkách proměněných. 

Můţeme také pozorovat také blízký vztah mezi prvním čtyřverším a prvním 

trojverším a mezi druhým čtyřverším a druhým trojverším. První čtyřverší časové a 

prostorové hranice navodilo (zralý věk, dům), první trojverší je ruší (sen bez konce, v 

hloubi pouští). Druhé čtyřverší vztahuje kočky k temnotám, do nichţ jsou umístěny, 

druhé trojverší poukazuje na světlo, které kočky vydávají (jiskry, hvězdy). 

 

c e l e k  č t y ř v e r š í   c e l e k  t r o j v e r š í  

p a s i v i t a  X  a k t i v i t a   a k t i v n í  p a s i v i t a  

z v n ě j š k u   z e v n i t ř  

h l e d i s k o  p o z o r o v a t e l e   a b s e n c e  p o z o r o v a t e l e  

k o č k y  j a k o  o b j e k t i v n í  

e x i s t u j í c í  b y t o s t i  

 

 

k o č k y  j a k o  p r o m ě n ě n é  

a s t r á l n í  b y t o s t i  
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o h r a n i č e n ý  p r o s t o r  a  

č a s  

 m i m o  č a s  a  p r o s t o r  

t e m n o t a   s v ě t l o  

 

5.2.3 Třetí členění 

Třetí členění, prostřednictvím kterého na báseň můţeme pohlédnout, spojuje 

první čtyřverší s posledním trojverším a druhé čtyřverší s prvním trojverším. Báseň je 

tedy rozdělena na dvě části – na vnější a na vnitřní strofy. 

Pro vnitřní strofy je typický princip ekvivalence. Ve druhém čtyřverší dochází 

k podobnosti mezi kočkami a pohřebními oři, avšak toto je zamítnuto, z čehoţ vyplývá 

odmítnutí soumeznosti mezi kočkami a Erebem.  

V prvním trojverší je naopak vztah podobnosti koček a sfing akceptován, kočky 

i sfingy jsou shodně umístěny do hloubi pouští. Ve sfingách, v netvorovi se zvířecí 

hlavou a lidským tělem, se spojují lidské bytosti s kočkami. Jestliţe byla jedna 

mytologická identifikace v podobě pohřebních ořů Erebu zamítnuta, nyní je jiná 

mytologická identifikace přijata. 

5.2.4 Čtvrté členění 

Předchozí tři členění básně ukazují text jako systém ekvivalencí, který do sebe 

více méně zapadá. Avšak sedmý a osmý verš, občas tuto rovnováhu jednotlivých částí 

narušuje. Autoři na základě formálních a sémantických odchylek docházejí ke 

čtvrtému členění, které nerespektuje strofické členění básně. Ukazují, ţe Baudelairův 

sonet lze rozdělit na další tři části - na dvě šestiverší, která jsou spojena dvojverším. 

Na základě čtvrtého členění ukazují autoři posun od řádu skutečnosti k řádu 

nadskutečnosti, od přesnosti „stejně“ (également) ve druhém verši k „matně“ 

(vaguement) ve verši posledním. Dvojverší, které je umístěno do středu básně, plní 

funkci přechodu mezi oběma šestiveršími. Je jím umoţněna změna tématu i celkového 

ladění. Dvojverší je plné ojedinělých formálních a sémantických postupů, výjimek, a 
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čtenáře tak uvádí do světa dvojnásob ireálného. S prvním šestiverším sdílí charakter 

exteriority a s druhým šestiverším mytologickou atmosféru20, která je ve dvojverší snad 

ještě silnější neţ v následujícím šestiverší. 

I .  š e s t i v e r š í  

1 - 6  

d v o j v e r š í  

7  a  8  

I I .  š e s t i v e r š í  

9 - 1 4  

v n ě j š í  v n i t ř n í  

e m p i r i c k ý  m y t o l o g i c k ý  

r e á l n ý  

( p r o s t o r  a  č a s )  

i r e á l n ý  

( s p e k u l a c e )  

n a d r e á l n ý  

( m i m o  p r o s t o r  a  č a s )  

tabulka dle Jakobson, Lévi- Strauss,1995, s. 636 

 

5.3 Shrnutí strukturalistického přístupu 

Příběh koček je dramatický, plný napětí, zvratů a překvapivých vyústění. Kočky 

jsou nejprve popsány jako obyvatelky domu, které se podobají milencům i vědcům 

zároveň. Spojení milenců a učenců v bytosti kočky zakládá napětí. Intelektuální svět a 

svět pocitů jsou od sebe vzdálené, avšak něco je spojuje a setkává se to v kočkách. 

Kočky jsou plné dalších protikladů, které se v nich setkávají, jsou na jedné straně 

pasivní, avšak nelze je vnějším vlivem přimět k aktivitě, jsou pasivní ze své iniciativy, 

jejich pasivita je jejich cílenou aktivitou. Kočky hledají hrůzu temnot, jejich plodné 

boky jsou ale plné jisker a jejich zřítelnice jsou zdobeny hvězdami. Kočky jsou nejprve 

uzavřeny v domě, poté se rozplývají v hlubinách pouští ve snu bez konce, aby nakonec 

onu bezbřehost času a prostoru přijaly do sebe, do svých vlastních těl. 

 

Autoři analýzy k textu přistupují s maximální pečlivostí, snaţí se zkoumat kaţdý 

detail a ptají se, zda nese význam, popřípadě jaký. Báseň rozebírají na nejjemnější části, 

                                                
20 první mytologická identifikace v sedmém a osmém verši, ve spojujícím „dvojverší“, se týká koček 

a pohřebních ořů, tato podobnost je zamítnuta, v následujících verších je nabídnuta jiná mytologická 

identifikace, identifikace se sfingami, tato identifikace je přijata; kočky nejsou jen zvířaty, jsou něčím 

podobné lidem, milencům a učencům, jsou sfingami, mytickými tvory s lidskou hlavou a zvířecím tělem  
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se kterými různě experimentují a hledají moţné vztahy mezi částmi jinými. Autoři 

předkládají čtenáři holá data, ve kterých se náhle rozehrává dramatický a magický děj 

básně.  
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Empirická část 

Do diplomové práce jsem se rozhodla zařadit pozorování výuky interpretace 

poezie ve školní třídě. Provedla jsem několik náslechů u různých učitelů a učitelek na 

dvou praţských gymnáziích. Nakonec jsem se rozhodla odprezentovat zde data 

z pozorování dvou vyučovacích hodin v jedné třídě pod vedením učitele, jehoţ přístup 

k práci s literárním textem mě nejvíce zaujal. 

1 Výběr pozorované třídy 

 Kdyţ jsem na internetu hledala školy, které bych mohla oslovit se ţádostí o 

umoţnění pozorování výuky interpretace poezie, zaujalo mě jedno soukromé šestileté 

gymnázium, které interpretaci poezie věnuje zvláštní prostor ve formě speciálního 

semináře, který je v kaţdém ročníku dotován jednou hodinou týdně. Hodiny jsou navíc 

půlené, coţ znamená, ţe seminář můţe probíhat v polovičním počtu studentů. 

Oslovila jsem jednoho učitele literatury, který mi vstřícně odpověděl a umoţnil 

mi pozorování ve svých hodinách. Celkem jsem pod jeho vedením viděla jeho čtyři 

vyučovací hodiny ve dvou třídách, jednu z těchto tříd jsem viděla i při práci se 

studentkou učitelství češtiny, která byla v této škole na praxi. Absolvovala jsem také 

několik pozorování u druhého učitele češtiny na této škole. 

Nakonec jsem se zde rozhodla prezentovat méně dat, neţ jsem sebrala, a zabývat 

se jimi do větší hloubky. 

1.1 Vstup do terénu 

Na začátku září jsem se po emailové domluvě sešla s osloveným učitelem, abych 

se s ním domluvila na moţnostech pozorování ve třídách. Byl ke mně velmi vstřícný, 

nabídl mi, ţe mohu přijít do jakékoli třídy budu chtít. Protoţe byl začátek září a ve 

třídách tak neměl nic rozpracováno, nabídl mi, ať si vyberu termín, který se mi hodí a 

on s ţáky začne s nějakým poetickým textem. Vybrala jsem si pozorování ve 

třídě předposledního ročníku gymnázia. 
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Učitele téma diplomové práce zaujalo, ptala jsem se jej na podle něj zajímavé 

literární zdroje, které by se mi mohly k tématu hodit. Doporučil mi práce Jankoviče, 

Červenky, Bílka, Barthese, Hodrové, Heideggera. Ze setkání jsem měla příjemný pocit. 

1.2 Třída 

Kdyţ jsem přišla na první pozorování do školy, před odchodem do třídy mě 

učitel upozornil na to, ţe jdeme do třídy, která nemá nejlepší pověst. Učitel třídu dříve 

neučil. Minulý týden se ţáky pracoval poprvé. Jednalo se spíše o organizační záleţitosti, 

rozdělení povinné četby apod. Říkal, ţe podle toho, co se o nich říká, nejsou tak 

šikovní, jako ţáci v paralelní třídě, na jejíţ pozorování mě také pozval. 

Jak jsem zmínila výše, jednalo se o třídu předposledního ročníku soukromého 

šestiletého gymnázia. Protoţe se seminář odehrával v polovičním počtu studentů, šlo 

vlastně jen o polovinu třídy. 

Zdálo se mi, ţe ţáci při hodině dobře spolupracují. Aktivně se zapojují, 

přicházejí se zajímavými nápady. Učiteli jsem to také po vyučování řekla, ţe se mi 

nezdají tak „slabí“, jak mě před zahájením pozorování varoval. Sám uznal, ţe jej 

překvapili a ţe má ze své pedagogické praxe zkušenost, ţe ţáci v tomto období jakoby 

dospějí, zklidní se.  

Kdyţ jsem poté viděla při práci se stejným textem pod vedením stejného učitele 

paralelní třídu, musela jsem dát učiteli za pravdu, ţe jsou šikovnější, neţ původní 

pozorovaná třída. Text chápali rychleji a učitel se s nimi mohl pustit při interpretaci do 

větší hloubky. 
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2 Záznamy pozorování 

Nyní budu prezentovat sebraná data ze dvou vyučovacích hodin. Jedná se o 

práci nad dvěma poetickými texty. Prvním z nich je Září od Karla Tomana, druhým je 

Romance pro Křídlovku Františka Hrubína. 

2.1 Září 

Přicházíme do třídy, ţáci se ptají, zda mají udělat kolečko, učitel souhlasí a mezi 

tím zapisuje do třídní knihy a dělá docházku. Já si sedám také do kruhu, učitel se 

připojí, nepředstavuje mě a zahajuje práci se třídou. Učitel rozdává papíry s textem bez 

uvedeného názvu a autora. Ţáci si mají text potichu přečíst. 

 

Můj bratr dooral a vypřáh koně. 

A jak se stmívá, 

věrnému druhu hlavu do hřívy 

poloţil tiše, pohladil mu šíji 

a zaposlouchal se, co mluví kraj. 

 

Zní zvony z dálky tichým svatvečerem; 

modlitba vesnic stoupá chladným šerem. 

Duch země zpívá: úzkost, víra, bolest 

v jediný chorál slily se a letí 

k věčnému nebi. 

 

Svatý Václave, 

nedej zahynouti 

nám ni budoucím. 
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Rozbor básně učitel zahajuje otázkou na dojmy z přečteného textu. A vede ţáky 

k tomu, aby své pocity popsali podrobněji, přesněji. Učitel (U): „Jak se vám líbí?“ 

Ţák/yně (Ţ:): „Je to jeden z lepších textů.“ U: „Děkuji“ Ţ: „Jo, pěkný, to se mi docela 

líbí, takový optimistický, nevím, jak to mám říct ‚hlavu do hřívy poloţil tiše...‘“. U: 

„Zkusíme pojmenovat ten pocit.“  Ţ: „nostalgie“ Ţ: „něco končí“ Ţ: „depresivně“ Ţ: 

„útěšlivě“ U: „Pojďme ty emoce trochu prozkoumat.“ Ţ: „teď je to v klidu, ale je to 

příprava na něco blbýho“ Ţ: „Klid před bouří.“ U: „To se ti povedlo pojmenovat moc 

dobře ‚klid před bouří‘.“ 

Následně učitel opouští celek básně a vede ţáky k tomu, aby se textem začali 

zabývat systematičtěji. U: „Zkusme si to vzít od začátku“. Pouţívá odborný jazyk, na 

který ţáci dobře reagují. „Udělejme si motivický rozbor.“ Ţáci hledají motivy: venkov, 

orání, stmívání…. Jeden ţák zmiňuje „píseň národa“, učitel jej ale upozorňuje, ţe to 

zapojuje uţ z další sloky, teď se ale hovoří pouze o první sloce. Učitel se ptá na postavy, 

které v básni vystupují. Ţáci hovoří o postavě bratra, kterou s nimi učitel rozpracovává. 

Ptá se, kdo je lyrickým mluvčím - druhý bratr. Vede ţáky k zamyšlení nad tím, zda 

slovo bratr musí nutně odkazovat k sourozenectví, hledají další významy toho slova. U: 

„Musí být rodný?“ Ţ: „Ne, třeba církevní.“ Ţ: „Nebo bratr Čech.“ U: „Ano, takţe je to 

spíš nějaký bliţní, jeden z nás.“ Dále se ještě ptá: „Jak na vás působí?“ Ţ: „oráč“ Ţ: 

„pracovitý“ Ţ: „rozváţný“ Učitel se zajímá, jestli je tam ještě i jiná postava, neţ bratr. 

Ţáci hovoří o koni. S učitelem rozebírají, ţe nejde jen o pracovní nástroj, ale o blízký 

vztah člověka a zvířete. Učitel ještě zmiňuje, ţe bratr v básni oře, je to taková 

archetypální činnost, říká. 

Hovoří o kompozici první sloky, učitel se ptá, jak by vypadaly záběry ve filmu. 

Ţ: „Záběr na koně, aţ potom krajina.“ U: „Ano, byla by tam taková jízda kamerou od 

jednotlivých detailů, postav aţ po záběr někam do dáli.“ Jiţ dříve se ţáci s učitelem 

formy první sloky dotkli, kdyţ jeden ţák vyjadřuje pocit z první sloky: „Člověk vypne a 

poslouchá.“ A učitel reaguje: „Jako kdyby tam byla dvojtečka, za tou první slokou.“ 

Během rozboru učitel ţáky stále vrací k textu. Ţ: „Je věřící.“ U: „Kde to vidíš?“ Ţ: 

„Duch země...“; Ţ: „To by na Václaváku mohl stát Václav bez koně.“ U: „Je to 
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nadinterpretace? Drţí se to stále textu?“ Ţáci: „Ne“ U: „Já myslím, ţe je to zajímavé, 

zapojuje do toho osobní zkušenost.“ U: „On tam oře, to je taková archetypální činnost.“ 

Ţ: „Přemysl Oráč“ U: „Jsou to legitimní představy?“ 

Učitel třídu vyzývá k dalšímu postupu. Ţáci zmiňují křesťanské motivy, učitel je 

vybízí k vyjmenování konkrétních příkladů z textu. Z ţákovských odpovědí zachycuje 

slovo „svatvečer“ a ptá se ţáků, kdy je svátek svatého Václava, ukazuje, ţe báseň se 

odehrává v podvečer 27. září. Pokračují rozpracováváním motivu modlitby. Ţ: „V kaţdé 

vesnici se modlí, jednotná energie.“ Ţ: „Oni jsou ten duch země.“ U: „Člověk je součástí 

země, jejím duchem...Co je to modlitba vesnic?“ Ţákyně cituje text: „úzkost, víra, 

bolest“ Ţ: „Modlí se ke svatému Václavovi.“ Učitele zajímá, kdy se lidé obracejí ke sv. 

Václavovi. Ţ: „Kdyţ je nejhůř.“ Ţ: „Blaničtí rytíři“ Ţ: „Kdyţ je válka nebo nějaká 

nemoc.“ Učitel po shromáţdění několika indicií vybízí ţáky k tomu, aby zkusili 

uhodnout, jak stará je ta báseň a o jaké nebezpečí by se mohlo jednat. Ţáci nejsou ve 

svých tipech příliš úspěšní, učitel ještě nic neprozrazuje a pokračuje se třídou v práci s 

textem.  

Ptá se na téma básně. Ţ: „naděje“ U: „Ano, ale není to moc zobecněné?“ Ţ: „Kdyţ 

je třeba, spojí se spolu a jdou do toho společně.“ Ţ: „víra, naděje, bratrství“ U: „To by 

mohla být klíčová slova té básně.“  

Na otázku, jaký je jazykový plán, jaké jsou v textu archaismy, odpovídají ţáci dle 

textu: „svatvečer“ Ţ: „ni“ Ţ: „nedej zahynout nám, ni.“  Učitel se pak ptá, jak starý je ten 

jazyk. Ţáci tipují poměrně přesně, nakonec se přelomem 19. a 20. století téměř trefí. 

Třída má pro báseň vybrat název. Ţ: „Ten poslední verš.“ U: „.Nám ni budoucím‘, to je 

moc hezký, co je v tom ukryto? Co to znamená?“ Ţ: „Víra, modlitba za budoucí lid.“ Ţ: 

„Český patron.“ U: „To předchozí bylo poetičtější.“ 

Aţ v tomto okamţiku učitel ţákům odtajňuje autora a další podrobnosti o básni. 

Je to báseň od Karla Tomana z roku 1918 s názvem Září ze sbírky Měsíce. Ţádá ţáky, 

aby tyto nové informace zapojili do kontextu. Ţáci hovoří o semknutí se po válce, o 

modlitbě za novou republiku. Učitel se ptá, jakou společnost báseň popisuje. Ţáci 

odpovídají, ţe tradiční. U: „Ano, je to ta tradice, implikuje to představu velké rodiny. 
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Co je později? K jakým proměnám ve společnosti dochází?“ Zároveň ţáky upozorňuje 

na mezioborový přesah: „Všimněte si, ţe pouţíváme další znalosti, třeba ze sociologie, 

ZSV...“  Ţáci hovoří o individualismu, rozpadu rodiny. Učitel ukazuje, ţe toto 

společenské téma můţe být jedním z témat básně a ptá se, zda ţákům přijde stále 

aktuální: „Máte pocit, ţe by se nám hodil zásah Blanických rytířů? Nyní se skloňují 

nejrůznější krize.“ Ţ: „povodně“ Ţ: „válka“ U: „Ano, to asi úplně ne v našem regionu, 

ale třeba terorismus, nebo jiná globální hrozba.“ Ţ: „zemětřesení“ Ţ: „tsunami“ Ţ: „Teď 

se vrátila cholera v Jiţní Americe.“ U: „Ano, různé pandemie, ekologické katastrofy, 

budou volby...nějaká krize...“ Ţ: „Ztráta víry, ztráta občanské společnosti, krize 

hodnot.“ 

Učitel se ptá, zda by to šlo aktualizovat i jinak, neţ na celou společnost. Ţáci 

hovoří o tom, ţe člověk je občas sám, není mu dobře, potřebuje cítit bratrství, hovoří o 

workoholismu, sociálních sítích, osamocení. 

Diskuse je poměrně ţivá, ţáci i učitel říkají, co je k tomu napadá, najednou se 

učitel ptá: „Nejsme uţ moc daleko od toho textu? Drţíme se ho?“ Ţ: „Jo, porovnáváme 

ho s dnešní dobou“ U: „Ano, porovnáváme to, ten princip je stejný“. Tím končí hodina, 

učitel se loučí s ţáky, odcházíme do kabinetu. 

2.1.1 Září - shrnutí 

Hodina začíná i končí praktickými záleţitostmi jako je docházka, zápis do třídní 

knihy, rozdání a vybrání materiálů.  Zbytek hodiny je věnován rozboru literárního 

textu, jeho první část je vyjádřena v tomto diagramu. 
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Nejprve učitel směřuje pozornost ţáků k celku básně, který si mají sami přečíst a 

následně vyjádřit dojmy a pocity z přečteného. V další části rozboru učitel spolu se ţáky 

opouští celek a zaměřuje se na jednotlivosti v textu. Mluví o tzv. motivickém rozboru. 

Ţáci po vybídnutí učitelem hledají motivy v první a následně i v ostatních slokách 

básně. Hovoří především o kulisách21, ve kterých se báseň odehrává a později o tom, co 

se v básni odehrává. Učitel se poté ptá po postavách a po lyrickém mluvčím. 

Nezapomíná ani na práci s kompozicí básně. Po důkladném propracování všech 

jednotlivostí učitel ţádá ţáky, aby zkusili vyjádřit téma básně, znovu se tak vrací 

k celku textu. Jde zde o pohyb od pohledu na celek textu k pohledu novému, který je 

proměněn proběhlou analýzou jednotlivých prvků v básni. 

 

Do této chvíle učitel neprozrazuje ţádné podrobnosti o básni. Aţ nyní, po více 

neţ polovině vyučovací hodiny, směřuje ţákovskou pozornost k okolnostem, za 

kterých báseň vznikla, pro jaké čtenáře byla určena. Učitel se ţáků ptá na tzv. jazykový 

plán a na stáří jazyka básně. Také doplní doposud neprozrazené údaje o básni, jejího 

autora, název sbírky a rok vydání. Ţádá ţáky, aby tyto nové informace zapojili do 

společného přemýšlení. S novými fakty se otevírají další témata básně. Učitel se ptá, zda 

takto přesně datovaný text, který je psán jako reakce na konkrétní situaci ve státě, 

můţe být ţivá i dnes. Ţáci souhlasí a s podporou učitele hledají moţné aktualizace na 

celou společnost i na ţivot jednotlivce. 

 

 

 

                                                
21 později v textu bude tato kategorie označena jako „skutečnosti vnějšího světa“ 
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2.2 Romance pro křídlovku 

Druhým rozborem, který jsem ve třídě viděla, byla básnická povídka Romance 

pro křídlovku. Oproti předchozímu textu šlo o skladbu významně delší. Ţáci měli za 

úkol přečíst si ji doma sami.  

Učitel mě přivítal a hned mě upozornil, ţe tuto třídu jsem uţ viděla, ţe se mám 

jít podívat i na paralelní třídu, která je šikovnější. Odpovídám, ţe mi to nevadí, ale ţe 

na druhou třídu se přijdu podívat ráda. Při příchodu do třídy ţáci jiţ staví ze ţidlí 

kolečko, jsou pouze čtyři, záhy dorazí ještě jeden ţák a ţákyně. Po skončení hodiny mi 

učitel nízkou účast vysvětluje právě tím, ţe si ţáci měli text přečíst dopředu – ti, co si 

jej nepřečetli, na hodinu nepřišli. Učitel zapisuje do třídní knihy, dělá docházku a poté 

se třídou zahajuje práci s textem.  

Na dotaz, jaké to ţákům připadalo, odpovídají, ţe to bylo zmatené, chaotické, 

nesrozumitelné. Ţáci mluví o tom, ţe na čtení museli vynaloţit velké úsilí, avšak textu 

stále nerozuměli. U: "Jaký vám to připadalo?" Ţ: "zmatený" Ţ: "Já jsem to vůbec 

nepochopila, četla jsem nějakou stránku pořád dokola a stejně jsem to nechápala." Toto 

neporozumění jim znemoţňuje, aby si text uţili. Ţ: "Mně se zdá kaţdá poezie zmatená, 

jak je to ve verších, musel jsem se na to strašně soustředit a asi jsem si to neuţíval, jak 

bych měl." U: "Máte rádi poezii?" Ţ: "Ano, já ji mám ráda, třeba kdyţ jsem četla toho 

Puškina, ten byl dobrej, ale tohle jsem nechápala." 

Učitel shrnuje ţákovské reflexe - zmatenost, chaotičnost, nesrozumitelnost a ptá 

se, kdo je v básni lyrickým mluvčím. Ţáci odpovídají, ţe František, "mladej dvacetiletej 

kluk". Další dotaz míří na místo, kde se děj básně odehrává a následně na to, co tam 

František dělá. Ţáci správně odpovídají, ţe děj se odehrává v Posázaví, také na lešanské 

pouti a ţe tam hlavní hrdina přijel na prázdniny proto, aby se staral o dědečka. Zmiňují 

i dívku Terinu, do které se František zamiloval. Učitel hned na ţáky reaguje a chce po 

nich vědět, kolik je Terině let. Po tom, co ţáci odpovědí, ţe patnáct, jim ukazuje, ţe 

tento motiv mladé éterické dívky, která umírá mladá, není v literatuře ojedinělý. 

Odkazuje na Dantovu Beatrice a Petrarcovu Lauru. Tyto dívky jsou čisté, nedostupné, 

nabývají aţ symbolické hodnoty. 
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Dále pokračuje ve vedení hodiny tím, ţe se ptá po postavách, které v básni 

vystupují. Jeden ţák zmiňuje otce a další hned navazuje, ţe otec je ten, kdo mu dá 

břitvu. Učitel se u motivu břitvy zastaví a říká, ţe je spojený s iniciačním rituálem, je to 

symbol ţivota. Po tomto odbočení zaměřuje pozornost ţáků k časovým rovinám textu. 

Ţáci je úspěšně identifikují. Jeden ţák mluví o retrospektivě, kterou autor při vyprávění 

pouţívá, podle něj v textu dělá zmatek. Učitel formu ukazuje jako významotvornou: "A 

divíte se? Jaké je vzpomínání? Střípky paměti, vzpomínky, najednou uţ tématem není 

jen příběh letní lásky, ale i vzpomínání". U vzpomínání učitel ještě chvíli zůstává a ptá 

se na motiv doutníku. Ţ: "Drţí něco, co uţ tam není, popel symbolizuje ty vzpomínky." 

U: "Ano, popel, co drţí tvar, je ta vzpomínka". 

Učitel se vrací k postavám Tonky a Teriny, zajímá ho, s čím jsou ty dívky 

spojené. Ţáci odpovídají, ţe Terina s kolotoči, Tonka s vesnicí. Učitel mluví o motivu 

křídel, vznášení ve spojení s Terinou, ptá se na Tonku. Jeden ţák říká: "Často odkazuje 

ke stehnům" Ţ: "To jsem si říkala, co to je? Ţe je to divný." U: "Terina se vznáší, Tonka 

je pořádná baba, má boky, stehna, je taková zemitá, moţná můţeme říct i přízemní… Je 

erotická." Učitel ukazuje kontrast obou dívek a ptá se na další linii příběhu spojenou s 

dědečkem. Jedna ţákyně se ptá, zda to není další z kontrastů mládí a stáří, učitel ji 

chválí a ukazuje další z kontrastů. Intenzivní ţivot venku spojený s láskou podtrţený 

kopřivou a koprem, coţ jsou velmi intenzivní dojmy a smrt uvnitř domu. Učitel ještě 

upozorňuje ţáky, ţe vypravěč sedí v okně, které symbolizuje přechod mezi těmi dvěma 

světy. Nakonec tuto část shrnuje tím, ţe práci s kontrasty zobecňuje na celé Hrubínovo 

dílo.  

Učitel se ptá ještě na další motivy básně, konkrétně na chvíli, kdy vypravěč 

spolu s Viktorem jdou na hrob Teriny. Upozorňuje ţáky na technické zvuky. U: "Uţ to 

najednou není romance, vypadá to jako sluţební cesta." Ţákyně k tomu přidává: "To je 

jak se v dospělosti měníme, jsme racionální." 

Po vytyčení motivů básně se učitel ptá na její témata. Ţáci odpovídají, ţe láska, 

vzpomínání, učitel přidává časovost, pomíjivost. Ţáci s učitelem hovoří o času, který 

kaţdému plyne jinak a i se jeho vnímání mění podle věku, situace. Ţ: „Taky je čas pro 
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kaţdého relativní, kaţdému plyne jinak.“ Ţ: „Někdy se to vleče.“ U: „To je pravda, to uţ 

moţná znáte z vlastní zkušenosti, jak se vám dětství zdá strašně dlouhé a pak roky běţí 

daleko rychleji. Říká se, ţe do jedenácti člověk proţije polovinu ţivota – pak uţ to 

sviští.“ Ţ: „Máme práci, školu, ty dny jsou podobný.“ Ţ: „Pro dítě je všechno nový, 

všemu se diví. Pro nás je normální, ţe na podzim ţloutnou listy, ale pro něj je to 

zázrak.“ U: „Ano, dítě má bohatý duševní ţivot.“ 

Jeden z ţáků se ještě vrací k motivům básně a hovoří o kopru, který se prolíná 

celou básní. Učitel jej chválí, říká, ţe sám si toho nevšiml, ţe by to stálo ještě za 

prozkoumání.  

Ţáci se obrací k učiteli a ptají se ho, zda jemu samotnému se text četl dobře. 

Učitel vypráví o své cestě, kterou si k textu hledal. Mluví o tom, ţe text se mu zpočátku 

nelíbil, kdyţ se k němu později vracel, líbil se mu více a více. 

Hodinu učitel zakončuje informacemi k plánovanému testu, hodina končí. 

2.2.1 Romance – shrnutí 

Učitel zahajuje hodinu velmi podobným způsobem, jako hodinu předchozí. Po 

zápisu do třídní knihy a zkontrolování docházky zahajuje práci s textem. Opět se ptá 

velmi obecně na to, co si ţáci myslí o celku básně. Ţáci tentokrát nehodnotí obsah 

textu, vyjadřují se k formě, kterou je text psán. Zdá se jim chaotická, zmatená, 

nesrozumitelná. Jedna z ţákyň text pro jeho sloţitost nedočetla a ani jej nepochopila. 

Ţáci mluví o velkém úsilí, které jim výrazně znesnadňovalo pochopení a tím i uţití si 

textu. Po této části, učitel opět vede třídu k rozdělení básně na jednotlivosti.  
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Při práci s tímto textem učitel společně s ţáky rekonstruuje dějovou linii, která 

se básní prolíná. Společně identifikují lyrického mluvčího, který je zároveň i hlavní 

postavou básně, dále další postavy, kulisy a okolnosti22, časové roviny. Hledají jejich 

vzájemné vazby a propojení. Díky zkoumání jednotlivých částí příběhu se objevují 

motivy básně, které učitel ţákům pomáhá rozpracovat a objasnit. Stejně jako 

v předchozím případě učitel nezapomíná na práci s formou, kompozicí básně, kterou 

v tomto případě více akcentuje a vyzdvihuje její významotvornost. Ţáky mohou 

ovlivňovat i informace o básni a jejím autorovi, protoţe na rozdíl od předchozí básně, 

jsou v tomto případě známé jiţ na samém začátku čtení. 

Propracování a usouvztaţnění těchto jednotlivostí vede k tomu, ţe ţáci na výzvu 

učitele hledají a nacházejí témata básně. Spojují je s vlastními zkušenostmi. 

                                                
22 později kategorie „skutečnosti vnějšího světa“ 
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3 Metoda výkladu básně a výkladu snu 

Během zpracovávání materiálů z pozorování jsem si všimla podobnosti učitelova 

výkladu básně s Freudovým výkladem snu. V obou případech jde o zisk slasti ze 

zašifrovaného, na první pohled těţko srozumitelného materiálu. Oporu pro toto 

porovnání jsem nalezla také v literatuře. Josef Fulka (2008) při práci s Freudovým 

pojmem „předeterminovanost“ ukazuje na podobnost psychoanalytické interpretace 

snu s Barthesovým výkladem Balzakovy novely Sarasine, či s analýzou obrazu 

Primavera, kterou provedl Aby Warburg. V článku Básnictví a snová práce, ve které se 

zabývá Lowesovým rozborem dvou Coleridgových básní, píše: „...psychoanalytický 

rozbor práce nevědomí není v ţádném případě interpretačním postupem, který by 

nebyl s to otevírat moţnosti a perspektivy relevantní pro analýzu poezie a literatury 

obecně, a to zcela nezávisle na aplikacích psychoanalytických výdobytků na básníkovu 

osobnost“ (Fulka, 2011, s. 654). 

3.1 Význam rozdělení celku 

Freud (2005a, s. 65) říká, ţe sen jako celek nám řekne o svém významu pramálo. 

Uvádí, ţe pacienti na otázku: „Co vás k tomuto snu napadá?“, neodpovídají nijak 

rozsáhle. Učitel, jehoţ výuku jsem mohla pozorovat, pokládá na začátku práce se třídou 

podobnou otázku. Je to vţdy velmi obecná otázka, která míří k dojmům, pocitům a 

nápadům k textu. Ţáci na ni dávají velmi obecnou odpověď. Ani v jednom případě 

pohled na celek nevede k odhalení obsahu materiálu.  

Změna nastává, píše Freud (2005a), ve chvíli, kdy začne pacientovi předkládat 

sen po částech. V té chvíli se pacient rozpovídá, jednotlivé pasáţe snu doplňuje a 

osvětluje, pomalu začíná smysl snu odhalovat. Podobný postup vidíme i v pozorované 

třídě. Jakmile učitel začne ţákům předkládat text po jednotlivých pasáţích, začne 

s nimi provádět tzv. motivický rozbor, přicházejí s mnoha zajímavými nápady a pomalu 

se za podpory učitele blíţí ke smyslu básně. 
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4 Motivický rozbor 

Učitel při rozboru básně Září po úvodní obecné otázce, která míří k dojmům a 

pocitům z textu říká: „Zkusme si to vzít od začátku. Udělejme si motivický rozbor.“ 

V hodině není vysvětleno, co je básnický motiv, ani jak jej hledat. Pozorovaná hodina 

je prvním rozborem, který učitel se ţáky kdy dělal, je to jejich druhé společné setkání. 

Navzdory tomu ţáci odpovídají a postupně za pomoci učitele docházejí ke smysluplné 

interpretaci textu. 

4.1 Základní osnova 

Vyučovací hodiny, jejichţ pozorování zde popisuji, se svým obsahem přirozeně 

liší, avšak postup, ke kterému v nich učitel ţáky vede, je velmi podobný.  

Zpočátku rozboru to vypadá, jako kdyby učitel postupoval podle slovníkového 

hesla, které téma uměleckého díla definuje jako: „Téma je rovina zobrazení skutečnosti 

sloţená z postav, vypravěče, vnějšího světa a děje zakotvená v souslednosti 

významových elementů jazyka“ (Klimeš, 1998, s. 786). Pro základní orientaci v díle se 

tyto jednotlivosti zdají skutečně uţitečné. Kdyţ ţáci hovoří o svém záţitku čtení 

Romance pro křídlovku, zmiňují, ţe to bylo zmatené, chaotické, nesrozumitelné. Učitel 

se jich v reakci na to ptá, kdo je lyrickým mluvčím. Kdyţ ţáci odpovědí, ţe lyrickým 

mluvčím/vypravěčem je hlavní hrdina František, pokládá postupně další otázky, kam 

jede, co tam jede dělat, coţ můţeme přiřadit ke „skutečnostem vnějšího světa“ a dále se 

ptá, jaké další postavy v básni vystupují a co se tam odehrává. Při pozorování 

v paralelní třídě si jedna dívka se čtením Romance poradila takto: „Já jsem z toho byla 

zmatená, ztrácela jsem se, proto jsem si našla děj na internetu, abych se zorientovala, a 

pak jsem četla dál.“ Učitel ji chválí a vyzývá třídu k rekonstrukci děje: „To je výborný 

postup. Můţeme tedy ten děj poskládat?“  

Podobný postup učitel volí i při interpretaci básně Září. Ţáci sami na otázku, 

jaké jsou v básni motivy, hovoří o kulisách, ve kterých se báseň odehrává: „venkov, 

stmívání, orání, k večeru, kde se narodil“, tedy o „skutečnostech vnějšího světa“. Dále 
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se učitel ptá po lyrickém mluvčím a postavách. Záhy se společně dostávají k ději, který 

se v básni odehrává, tedy k modlitbě vesnic ke sv. Václavovi. 

 

Pokud by se učitel a ţáci při rozboru spokojili pouze se zodpovězením těchto 

otázek, příliš mnoho by se o básni nedozvěděli. Nehledě na básně se slabší epickou 

sloţkou. Učitel ale ve svém vedení jde dál a společně se ţáky se snaţí postihnout 

jednotlivé básnické motivy.  

4.2 Hledání motivů 

Umělecký motiv lze definovat jako: „nejjednodušší tematický oddíl 

uměleckého díla“ (Klimeš, 1998, s. 495). Tato definice nám neříká nic o tom, jak velký 

oddíl to má být, ani jak takový oddíl máme hledat.  

Způsob, jakým učitel ţáky vede k vyhledávání motivů, lze z jeho hodin 

vypozorovat. Vychází z „osnovy“, kterou jsem zmiňovala – lyrický mluvčí, postavy, 

okolnosti vnějšího světa, děj. U těchto bodů se postupně se ţáky zastavuje a společně 

shromaţďují motivy, které by se k nim mohly vázat. Tyto kategorie jsou pouze 

orientační, motivy z jednotlivých okruhů se prolínají, překrývají, doplňují. Například 

nelze říct, zda motiv orání v básni Září zařadit do kategorie „postava“, protoţe v básni je 

to bratr, kdo dooral, nebo snad do kategorie „vnější svět“, protoţe orání asociuje pole, 

vesnici, tradici, či do kategorie „děj“, protoţe jde o činnost, která se v básni odehrávala.  

Obě skladby, jejichţ rozbor jsem pozorovala, mají poměrně výrazné epické 

prvky. Bylo by zajímavé prozkoumat, zda by tato osnova nalezla uplatnění i u básní 

s epickými prvky méně výraznými. 

4.3 Velikost motivu 

Stále nemáme odpověď na to, jak velkou část textu motiv obsahuje. Připomíná 

to problém, se kterým se potýká Roland Barthes (2007) ve studii S/Z, kde analyzuje 

zmiňovanou Balzakovu novelu Sarasine. Stejně jako v tomto případě, potřebuje text 

rozloţit na menší významové celky, které nazývá jednotky četby – lexie. Barthes 

(tamtéţ, s. 26) tuto situaci řeší s lehkostí, nezavazuje se k ţádnému pevně danému 
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metodickému postupu, říká, ţe jeho rozdělení bude nanejvýš arbitrární. „Lexie bude 

někdy zahrnovat několik málo slov, někdy zase několik vět, podle toho, co nám bude 

vyhovovat: postačí, kdyţ bude nejlepším prostorem, v němţ bude moţno sledovat 

významy; její rozsah, určený empiricky, od oka, bude záviset na hustotě konotací, která 

je v tom kterém momentu v textu proměnlivá…“. 

Ani Freud při vykládání snů nijak nedefinuje rozsah významové jednotky. 

Zkrátka vezme část snu a společně se snícím hledá její moţné významy. Dovoluji si říci, 

ţe postup při práci s motivy pravděpodobně nebude odlišný.  

Můţeme předpokládat, ţe u snu i u básně budou významové jednotky kratší a 

hutnější, neţ tomu bude u prozaického útvaru, protoţe u snu i u básně jde o hutnější 

materiál. Jistě to ale nemusí platit ve všech případech. 

4.4 Práce s motivy 

Interpretace textů, které jsem mohla pozorovat, se ale s pouhým nalezením 

motivů nespokojí. Učitel ţáky vede k jejich dobrému propracování a vzájemnému 

propojování. 

Všimněme si například, jak v básni Září učitel třídě pomáhá zpracovat motiv 

bratra, konkrétně spojení „můj bratr“, vzpomeňme si při tom na Jakobsona, kdyţ hovoří 

o uvolňování vazby mezi označujícím a označovaným, ale i na Mandelštama, který, 

kdyţ hovoří o slovech jako o trsech, ze kterých se významy rozbíhají všemi směry, 

jakoby naráţel na Freudův pojem „předeterminovanost“.  

Učitel ţákům neříká, co určitý motiv znamená, ptá se jich, co všechno je 

k motivu napadá. Nic není úplně špatně, vše můţe hrát při interpretaci roli. Asociace a 

informace z textu, které ţáci k jednotlivým motivům shromáţdí, jim pomáhá třídit, 

doplňovat a vzájemně propojovat.  

Učitel pokládá otázku, jaké postavy v básni vystupují. Ţáci se zmíní o postavě 

bratra. Učitel říká: „Takţe dva bratři… Kdo je lyrický mluvčí?“ Naráţí tak na vztah 

autora básně k hlavní postavě. (Jsou to snad sourozenci?) Učitel se ţáků dále ptá, zda 

bratr musí být pouze rodný, ţáci hledají další moţnosti, co můţe bratrství znamenat. Ţ: 
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„...třeba církevní.“ Ţ: „Nebo bratr Čech.“  Učitel jejich odpovědi shrnuje a zobecňuje: 

„...je to spíš nějaký bliţní, jeden z nás…“  

Poté se ještě učitel ptá na to, jak na ţáky působí. Ţáci vyuţívají informace 

z celé první sloky a zmiňují, ţe působí pracovitě, je to oráč, coţ, jak dodává učitel, je 

taková archetypální činnost, také podle ţáků působí rozváţně, protoţe naslouchá koni i 

krajině. 

Vztah ke krajině, zemi je poté nalézán i v dalších slokách básně. Spojení „duch 

země“ ţáci vykládají tak, ţe modlící se lidé ve vesnicích jsou právě oním duchem země. 

Křesťanské motivy společně s motivem bratra a prací na poli asociují společný ţivot 

velké rodiny a tradiční hodnoty. 

Podobně učitel pomáhá ţákům zpracovat motiv dívky Teriny v Romanci pro 

křídlovku. Vyzývá ţáky, aby o ní řekli co nejvíce. Ukazuje jim, ţe motiv mladé, 

éterické, svým způsobem nedostupné dívky, která tragicky umírá, není v literatuře 

neobvyklý. Tento motiv dává do souvislosti s poutí, s kolotočem, s křídli, se vzduchem, 

s pocitem intenzivního ţivota. 

Nejen samotná slova, ale i forma textu je pro význam básně podstatná. 

V Romanci si ţáci stěţují na nepřehlednost časových linií příběhu. Báseň je psána 

formou přeházených deníkových záznamů. Autor kaţdý zápis opatřil datem, proto to 

není tak sloţité, jde jen o to, uvědomit si příběh jako celek. Učitel tuto formu 

tematizuje a spojuje ji s úvodními postřehy ţáků. Ukazuje, ţe dojem chaotičnosti, 

zmatenosti, odkazuje ke vzpomínání, stejně jako motiv doutníku, který jako vzpomínka 

drţí tvar něčeho, co uţ tam není. 

4.5 Témata básně  

Po důkladně provedené analýze jednotlivých motivů jsou ţáci schopni nalézt 

témata básně. V básni Září poté do svého přemýšlení o tématech ještě přidávají 

informace, které jim o textu předem učitel nesdělil (jméno autora, básně, doba vzniku 

básně, název sbírky). V případě Romance s těmito okolnostmi mají ţáci moţnost 

pracovat od samotného začátku. To se více projevuje v paralelní třídě: U: „Můţeme ten 



68 

 

děj poskládat? Ţ: „On to popisuje autor, který je zároveň hlavním hrdinou, on hlídá 

dědečka. Teda začíná to, kdyţ přijede ta pouť........je, tak teď nevím, nějak jsem se 

ztratil.“ U: „Jirka spojil hlavního hrdinu s autorem, to můţe být ošemetné, v literatuře 

nám to tak často můţe připadat, ţe je autor i hlavním hrdinou, ale to vůbec nemusí být 

pravda.“ Ţ: „Ale tady to tak je.“ U: No, můţe to tak vypadat, podle čeho tak soudíte?“ Ţ: 

„Hlavní postava se jmenuje stejně jako František Hrubín.“ Ţ: „Taky to místo je stejné, je 

podrobně popsaná krajina, ve které Hrubín vyrůstal.“ 

Témata básně se vynořují z dobře zpracovaných a propojených motivů. 

Témata, která učitel spolu s ţáky nalézá, zapojují do vlastní zkušenosti, hledají, zda a 

jaký význam nese báseň v dnešní době. 

V básni Září je jako hlavní téma nalezen strach z nejisté budoucnosti. Země je 

po válce zničená, stalo se toho mnoho, nyní se má vrátit k normálnímu fungování. Nic 

ale nebude jako před válkou, země se pouští do něčeho úplně nového, stává se 

republikou. Lid země se obrací ke svatému Václavovi o pomoc v těţké chvíli. Učitel 

s ţáky hledá další moţnosti výkladu. Společně s ţáky hovoří o proměně společnosti, 

ztrátě tradičních hodnot. Pocitu osamění. 

V Romanci pro křídlovku identifikují jako nejdůleţitější témata první lásku, 

ale také časovost, pomíjivost, vzpomínání. 

 

Přirovnání metod Freudova výkladu snu a učitelova výkladu básně s sebou 

přináší vyzdvihnutí důleţitosti jednotlivostí pro pochopení celku. Druhý velký přínos 

vidím ve zdůraznění důleţitosti příjemce materiálu. 
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5 Důleţitost příjemce materiálu 

Freud (2005a) svůj postup při výkladu snů přirovnává k „šifrovací“ metodě, 

jejímţ příkladem můţe být výklad snu podle snáře. Avšak od práce se snářem se 

Freudova metoda zásadně odlišuje v tom, ţe nepouţívá ţádný univerzální klíč, podle 

kterého by došel k výkladu.  

Jak uţ bylo naznačeno při vysvětlování pojmu „předeterminovanost“, význam 

snu podle Freuda (tamtéţ) nemůţe být odhalen, dokud se nevezme v úvahu sama osoba 

snícího. Jeho přání, záţitky, zkušenosti jsou pro úspěšný výklad snu rozhodující. Stejný 

sen můţe u různých osob nabývat rozdílných významů.  

Také učitel, jehoţ hodiny jsem pozorovala, bere ţáky a jejich nápady k textu 

velmi váţně. Svými komentáři je vede a usměrňuje, ale největší část výkladu básně 

přichází od samotných ţáků, od čtenářů, pro které byl text napsán. Společně se zabývají 

tím, jaký význam mohla mít báseň v době, ve které byla psána, zda nese význam i teď, 

kdy je situace zcela jiná a pokud ano, jaký. Učitel ale také ţáky podporuje, aby zapojili 

do interpretace vlastní zkušenosti, představy, pocity a explicitně říká, ţe jsou to 

legitimní součásti výkladu básně. 

 

Zde je porovnání poněkud obtíţnější z důvodu, ţe sen není básní a báseň není 

snem. Na podobný problém naráţí sám Freud (2005b, s. 173), kdyţ sen srovnává 

s vtipem. Problém je v tom, ţe sen je naprosto asociálním duševním produktem. Sen je 

snícímu tvořen přímo „na míru“ jeho vlastním psychickým aparátem, druhému nemá 

co sdělit a i samotnému snícímu zůstává nesrozumitelný. Pro druhou osobu je zcela 

nezajímavý. Sen nemusí na srozumitelnost dbát, dokonce se jí musí bránit, jinak by byl 

zničen. Vtip je, co se týče sociálnosti, jeho pravým opakem. Je nejsociálnějším ze všech 

duševních pochodů zaměřených na zisk slasti. „Je vázán podmínkou srozumitelnosti, 

nesmí se domáhat pokroucení proveditelného zhuštěním a přesunem v nevědomí ve 

větším rozsahu, neţ je únosné pro porozumění třetí osoby“. 
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Aniţ bych báseň chtěla ztotoţňovat se vtipem, domnívám se, ţe podmínka 

srozumitelnosti je oběma útvarům společná. Báseň, pokud chce být čtena, se nemůţe 

chovat asociálně. Básník, musí pouţívat srozumitelné způsoby šifrování.  

Báseň na rozdíl od snu musí být do velké míry univerzální, aby byla 

srozumitelná široké čtenářské obci. Avšak je moţné, ţe do jisté míry dostává s kaţdým 

svým čtenářem trochu jiný rozměr, význam. Tento fenomén se blíţí pojmu 

konkretizace literárního díla, který do teorie literatury zavedl Roman Ingarden. Ten 

chápe text bez čtenáře jako nehotový. Teprve čtenář se svými znalostmi a zkušenostmi 

doplňuje text do jeho úplnosti. V pojmu konkretizace se tedy jedná o: „celistvost, ve 

které vystupuje dílo v čtenářově doplnění a přetvoření“ (Ingarden, 1989, s. 93). 
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6 Kultivace čtenářské zkušenosti 

Na předcházejících řádcích jsem se podrobně zabývala tím, jakým způsobem 

učitel ţákům pomáhá rozebrat báseň na jednotlivé motivy, a tím odhalit témata básně. 

Čtenářská zkušenost, proţitek z básně, uţívání si textu doposud stály stranou. Je snad 

proţívání básně nedůleţité? Je učitelova úvodní otázka na dojmy a pocity z textu jen 

nepodstatnou úvodní frází? 

Všimněme si, ţe určením tématu básně učitelova práce s textem nekončí. Ptá se 

ţáků, zda něco podobného znají ze své či jiné zkušenosti. Hledají společně moţné 

aktualizace básně. Kdyţ ţáci měli mluvit o  básni na začátku, příliš se jim to nedařilo, 

pokud uţ pojmenovali nějaký svůj pocit, byl dost obecný: „nevím, jak to mám říct 

‚hlavu do hřívy poloţil tiše...‘“. U: „Zkusíme pojmenovat ten pocit.“  Ţ: „nostalgie“ Ţ: 

„něco končí“ Ţ: „depresivně“ Ţ: „útěšlivě“ U: „Pojďme ty emoce trochu prozkoumat.“ Ţ: 

„teď je to v klidu, ale je to příprava na něco blbýho“ Ţ: „Klid před bouří.“ U: „To se ti 

povedlo pojmenovat moc dobře ‚klid před bouří‘.“ Po rozboru, kdyţ se jim za pomoci 

učitele podařilo najít témata básně, jsou schopni říct o pocitech z básně víc. Nyní jsou 

schopni hovořit o tom, ţe sami ze své zkušenosti znají, jaké to je cítit se sám, nevědět si 

rady, ţe v takovou chvíli člověk potřebuje cítit blízkost, bratrství. 

Počáteční odpovědi na učitelovu otázku: „Jak se vám to líbí?“, jsou poměrně 

výstiţné, ale dost obecné. Na konci hodiny dostávají ţáci příleţitost objevit, proč se 

cítili, jak se cítili. Mohou si uvědomit, ţe „depresivně“ na ně báseň působila, pro 

evokování pocitu osamění, ztráty známého, nejisté budoucnosti, ţe „útěcha“ v básni 

přicházela skrze blízkost, naději, víru. Učitel na začátku ţáky vyzývá, aby zkusily své 

pocity upřesnit, pojmenovat a prozkoumat. Zdá se, ţe prostřednictvím motivického 

rozboru s tím ţákům pomáhá. Dává ţákům příleţitost, aby mohli báseň vyuţít jako 

průvodce jejich vlastním proţíváním. 

 

Kdyţ ţáci hovoří o své zkušenosti se čtením Romance, shodují se na tom, ţe přes 

velké vynaloţené úsilí pro ně byl text chaotický, zmatený, nesrozumitelný. U: "Jaký 
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vám to připadalo?" Ţ: "zmatený" Ţ: "Já jsem to vůbec nepochopila, četla jsem nějakou 

stránku pořád dokola a stejně jsem to nechápala.“   

Učitel při rozboru básně opět z těchto pocitů vychází. Prostřednictvím analýzy 

textu jim pomáhá se v textu zorientovat a ukázat moţné důvody jejich pocitů. Ukazuje 

jim, ţe dojem zmatenosti, chaotičnosti je jedním ze záměrů autora, který tím chce 

zvýraznit téma časovosti a vzpomínání v básni. Ke konci hodiny ţáci s učitelem onu 

různost proţívání času propojují s vlastními zkušenostmi. 

I v tomto případě učitel ţákům pomáhá zorientovat se v jejich počátečních 

emocích z textu a lépe je pochopit a prozkoumat. 

 

Při rozboru Romance pro křídlovku zaznívá ještě jedna zajímavá věc. 

Nepochopení textu, nebo jeho pochopení ovšem za vynaloţení nepřiměřeně velkého 

úsilí, které museli čtení věnovat, dávají ţáci do souvislosti s tím, ţe si jej nemohli uţít. 

Ţ: "Mně se zdá kaţdá poezie zmatená, jak je to ve verších, musel jsem se na to strašně 

soustředit a asi jsem si to neuţíval, jak bych měl.“… Ţ: „Taky se mi to četlo špatně, 

musel jsem se vracet. Jsem zvyklý, ţe jenom vypnu a čtu, tady jsem se hned ztratil, 

pletla se mi ta dvě jména Tonka a Terina, bylo to hodně chaotický, pořád se to 

opakovalo.“  Uţívání si textu je tedy dle slov ţáků spojeno s tím, zda jim je text 

srozumitelný, či ne a zda na jeho čtení nemusí vynaloţit příliš velké mnoţství energie.  

Rozborům literárních textů je na této škole věnováno velké mnoţství času a 

energie. Důvod tohoto vynaloţeného úsilí vysvětluje škola na svých stránkách takto: 

„Snaţíme se spolu s kulturním přehledem vybavit studenta co nejširšími čtenářskými 

kompetencemi, nástroji k interpretaci literárního díla, které by ho stimulovaly k zájmu 

o četbu, prohlubovaly schopnost vnímavého čtení s porozuměním a kultivovaly tak 

jeho čtenářskou zkušenost, posílily místo čtenářství v celku ţivotních motivací 

mladého člověka“. 

Interpretace textu, jeho rozbor, má slouţit k prohlubování schopnosti 

vnímavého čtení s porozuměním, a tím ke kultivaci čtenářské zkušenosti. Schopnost 

vnímavého čtení s porozuměním textu by se tedy měla promítat v kvalitě čtenářské 
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zkušenosti. Kultivovanější čtenářská zkušenost by pak ţáky měla vést k většímu zájmu 

o čtení a k upevnění místa literatury v jejich ţivotech. 

 

Učitel pomáhá ţákům zorientovat se ve sloţité výstavbě textu, vede je k tomu, 

aby dokázali rozloţit text na menší části, ukazuje jim, co všechno můţe nést význam, 

jak rozmanitě lze o jednotlivých částech uvaţovat, jak jednotlivé nápady vzájemně 

propojovat a jak nakonec najít téma básně.  

Je zde předpoklad, ţe pokud si ţáci tyto nástroje osvojí, budou schopni je 

aplikovat i při čtení dalších textů, se kterými se v budoucnosti setkají. Tyto texty pro ně 

budou srozumitelnější, snazší ke čtení, čímţ se zvyšuje šance na to, ţe si čtení textu 

uţijí. Přirozeně si ţáci text nemusí jen uţít, mohou jej i odmítnout. Nástroje, které jim 

učitel nabízí, jim ale mají dávat moţnost, aby text neodmítli jen pro to, ţe mu 

nerozumí. Prostředkem, který k dosaţení těchto cílů učitel pouţívá, je rozbor textu. 

 

Učitel se čtenářskou zkušeností pracuje na více úrovních. V Romanci pro 

křídlovku se snaţí především o to, aby ţáci text vůbec dokázali přečíst. Jakoby ten text 

byl psán v cizím jazyce a on jim jej pomáhal přeloţit. Básni Září ţáci víceméně rozumí 

hned na začátku. Soudím tak podle jejich přiléhavých odpovědí. V tomto případě učitel 

se ţáky pracuje na jiné úrovni porozumění. Pomáhá jim jejich pocity z textu 

specifikovat, rozpracovat, pochopit, z čeho pramení, uvědomit si, zda je znají i ze svého 

vlastního ţivota.  

 

Čtenářská zkušenost, záţitek ze čtení, můţe být různého charakteru. Text se 

čtenářovi můţe líbit, nelíbit, rozrušit ho, potěšit, rozesmát, vyděsit nebo ho také 

nemusí vůbec oslovit. Zdá se, ţe díky této kultivaci můţe být proţitek z textu 

komplexnější, plnější. 
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7 Čtenářská zkušenost podle Sigmunda Freuda  

Sigmund Freud v roce 1908 vydává zmiňovanou stať Básník a lidské fantazie, 

kde se částečně čtenářskou zkušeností zabývá. O tři roky dříve vyšla publikace Vtip a 

jeho vztah k nevědomí a také dílo Tři pojednání o sexualitě. Literatura, vtip a sex jsou 

tři odlišné oblasti lidského ţivota. Při podrobnějším čtení zjistíme, ţe tyto tři texty 

vzájemně nabízejí několik inspirativních paralel. Nejsilnější z nich, na kterou explicitně 

upozorňuje sám autor, je mechanismus předběţné slasti. 

7.1 Slast z vtipu 

Ve vtipu se často dokáţeme zasmát věcem, které by nám za normálních 

okolností ke smíchu nebyly. Čím je to způsobeno? Hlavní charakter vtipové práce u 

záměrného vtipu23 podle Freuda (2005b) spočívá v uvolnění slasti odstraněním 

vnitřních zábran. Nejčastější vnitřní zábranou bývá vytěsnění. Vytěsnění zabraňuje 

nepřijatelným obsahům, a dokonce i jejich odnoţím, aby se dostaly do vědomí. 

Záměrný vtip je schopen těţit slast i z těchto vytěsněných zdrojů. Pouţívá k tomu hru 

se slovy a osvobození nesmyslu. 

Představme si, ţe je zde snaha uvolnit slast z určitého zdroje. Zároveň je zde 

však i jiná snaha (vytěsnění), která proti původnímu záměru působí a snaţí se uvolnění 

slasti zabránit. Tato druhá snaha je silnější, proto k uvolnění slasti nemůţe dojít. Avšak 

můţe se stát, ţe se na scéně objeví třetí snaha, která posílí prvotní snahu o uvolnění 

slasti, která tím pádem přemůţe snahu, která dosud působila proti ní. 

Hra se slovy, jeţ působí sama o sobě slast, působí jako posilující prémie pro 

původně vytěsněný záměr. Tuto slast v podobě posilující prémie, která umoţňuje 

uvolnění několikanásobně větší slasti z vytěsněných záměrů, nazývá Freud slastí 

předběţnou. 

                                                
23 někdy se překládá jako vtip tendenční 
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7.2 Slast ze sexuálního aktu 

Při sexuálním vzrušování podle Freuda (1971) dochází k zajímavému jevu. Toto 

vzrušování je spojeno s velmi libými pocity, zároveň je ale doprovázeno pocity 

naléhavého napětí, které volá po odstranění. Napětí, pokud není odstraněno, bývá 

proţíváno negativně. Avšak v tomto případě je, namísto odstranění, napětí přebíjeno 

ještě větší slastí. Tím se toto napětí zvětšuje, stupňuje a čeká na další dávku ještě větší 

slasti. Pokud by po určité době větší slast nepřišla, začalo by být napětí nepříjemné. Jak 

dochází k tomu, ţe pociťovaná slast vyvolává potřebu větší slasti, je stále otázkou. 

Napětí se tedy stupňuje, aţ dosáhne určité meze a konečně dochází k jeho 

uvolnění. Slast, která je s tímto uvolněním napětí spojena, je intenzivnější a zároveň 

kvalitativně odlišná od slastí předchozích. Na rozdíl od předcházejících slastí s sebou 

nenese další dávku vzrušení, naopak, vzrušení na nějaký čas opadá, přichází úleva. Tato 

slast z uvolnění napětí se nazývá slastí konečnou, slasti předchozí jsou slastmi 

předběţnými. 

7.3 Slast z básně 

V první části práce jsem psala o tom, ţe podle Freuda jde v básni, stejně jako ve 

snu a vtipu, o zisk slasti ze zdrojů, které by za běţných okolností byly člověku 

nepřístupné. 

Pokud nám básník chce umoţnit splnění nějakého tajného přání, musí jej 

šikovně zahalit do her se slovy. Básníkova obratnost s jakou vybírá vhodná slova, 

pohrává si s jejich významy a vzájemnými vztahy, čtenáře obvykle baví, někdy aţ 

strhuje, nebo mu působí i závrať. Tato slast dána formálním uspořádáním textu, tzv. 

estetická slast, je právě onou předběţnou slastí, posilující prémií, která je čtenáři 

poskytována, aby její pomocí bylo umoţněno uvolnění slasti z hlubších psychických 

zdrojů, která je větší a kvalitativně odlišná. Vlastní poţitek z uměleckého díla, konečná 

slast, vzniká splněním našeho tajného přání, čímţ se uvolní napětí v naší duši (Freud, 

1900). 
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V úvodu jsem psala, ţe kdyţ se hovoří o básni, člověku velmi rychle dojdou 

slova. Citovaní básníci a literární teoretici hovořili o silných tajemných proţitcích 

z básně, které jsou slovy nepopsatelné, „nepostiţitelné“. Přemýšlím, jestli, kdyby chtěli 

popsat smích povedenému vtipu, by byli úspěšnější. Stejně tak, kdyby se pokusili popsat 

proţitek z milostného vyvrcholení. Domnívám se, ţe to „nepostiţitelné“ v proţitku 

básně můţeme přiřadit k Freudovu pojmu konečná slast. 

 

Nutnou podmínkou konečné slasti je slast předběţná. Ta je v případě básně daná 

formální stránkou textu, uţíváním si estetické sloţky básně. Je otázkou, co všechno 

potřebujeme k tomu, abychom si estetiku básně mohli vychutnat. Primární jistě bude 

znalost jazyka. Pokud budeme číst nebo poslouchat báseň v cizím jazyce, kterému 

nerozumíme, můţe nás zaujmout recitátorův výraz, nebo základní uspořádání básně, 

radost z rafinovaného výběru a vhodné provázanosti slov nám zůstane nepřístupná. 

Při pozorování rozboru Romance pro křídlovku jsem viděla, ţe ţákům pouhá 

znalost českého jazyka nestačila. Básníkovy hry se slovy pro ně byly příliš sloţité. 

Nemohli ocenit estetickou stránku básně, nemohli si ji uţít a báseň tak nedostala 

příleţitost k tomu, aby je svedla. 

 

Učitel na rozebíraných básních ţákům ukazuje principy, na kterých jsou 

básníkovy hry se slovy postaveny s předpokladem, ţe později podobné principy budou 

schopni nalézat i v jiných textech. Ţe získají lepší citlivost k básnickému jazyku, která 

je nutnou podmínkou pro to, aby jim báseň mohla prozradit svá tajemství. 

Je zde několik míst, která mohou stát za tím, ţe učitelova snaha naučit ţáky 

uţívat si básně nebude úspěšná. Prvním problematickým místem je, ţe kdyţ učitel 

pomůţe ţákům najít některé principy v jednom textu, ţáci nemusí být schopni najít 

podobné principy v textu jiném. Tato dovednost můţe zůstat pro práci s dalšími texty 

negeneralizovaná. Další překáţkou můţe být nedostatečné zvnitřnění. Ţáci mohou být 

schopni najít podobné principy fungování i u jiných textů, vynaloţí na to ale 

nepřiměřeně velké úsilí, které jim nedovolí si tyto hry uţít.  
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Připomíná mi to výuku interpretace hudebního díla, výuku hry na hudební 

nástroj. Kdyţ dítě přijde do hudební školy, pomalu se s nástrojem seznamuje, učí se 

první tóny, první stupnice, akordy, jejich rozklady a variace. Jednotlivé hudební 

postupy trénuje v etudách. Tyto části nebývají příliš oblíbené. Ţák ale bez těchto 

základních znalostí a schopností nemůţe hrát sloţitější skladby. Někteří ţáci tyto 

nepopulární části absolvují, osvojí si tak základní techniku hraní a brzy se dostanou ke 

skutečné hudbě, kterou si uţívají. Je ale dost ţáků, pro které hra na hudební nástroj 

bude vţdy jen o osvojování si základů, ke hraní se vlastně nikdy nedostanou.  

Přechod od základní techniky k hudbě není jednoduchý a nijak samozřejmý. 

Ozývá se kritika hudebních škol, podle které škola děti základní technikou příliš dusí, 

neumí jim ukázat návaznost na skutečnou hudbu, aţ jim další cestu k hraní zprotiví. 

Protiváhou tohoto způsobu výuky můţe být seznamování ţáků rovnou se skladbami, 

písněmi a vyučování základních principů přímo na nich či v přímé souvislosti s nimi. 

Ani tato metoda nemůţe být zárukou úspěchu. 

Je zde ještě další skupina ţáků, o kterých se říká, ţe mají talent od Boha, tito si 

vezmou nástroj do ruky a bez velké přípravy jsou schopni na něj zahrát. 

Čím jsou tyto rozdíly mezi ţáky dány, nevím. Moţná talentem, moţná 

příkladem z rodiny, moţná motivací. Pravděpodobně se na tom bude podílet více 

faktorů, svůj vliv budou asi mít i pedagogické schopnosti učitele.  

 

Při snaze naučit ţáky si uţívat básně to můţe být podobné. Učitel nemůţe 

ţákům říct, o čem podle něj báseň je, můţe je pouze s básněmi prostřednictvím čtení, 

recitace a dalších ztvárnění seznamovat a při rozborech jim ukazovat, jakým způsobem 

je lze číst. Tento pedagogický postup není zárukou úspěchu, ale je jeho předpokladem.  
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Závěr 

V předloţené práci jsem představila několik přístupů k interpretaci literárního 

díla. Studie Romana Jakobsona a Clauda Lévi-Strausse prezentovala velmi důkladný 

rozbor formální stránky textu, na jehoţ základě byl rekonstruován děj básně. Překlad, 

jako specifický druh interpretace, jsem představila prostřednictvím Máchovy I. znělky 

v pojetí Jamese Naughtona. Následovaly dva přístupy k práci s básní ve škole. První 

jsem měla zprostředkovaný skrze publikaci Interpretace básní od Zdeňka Koţmína, 

druhý jsem měla moţnost pozorovat v hodinách věnovaným interpretaci literárního 

textu na jednom praţském gymnáziu.  

Sledovala jsem, jak se v přístupech těchto zmíněných autorů rozehrává vztah 

mezi strohým literárněvědným rozborem textu a tajemstvím opředeným proţitkem 

z básně. Průběţně jsem je diskutovala s psychoanalytickou teorií. 

 

Jakobson a Lévi Strauss ve své práci ukázali, kam aţ se rozboru básnické skladby 

dá zajít, co všechno můţe být významotvorné, jak důkladná můţe analýza textu být. O 

proţitku z básně ve svém textu nehovoří. O emocích z textu jsem se zmínila aţ já, jako 

čtenářka tohoto rozboru, kdyţ jsem psala, ţe „příběh koček je dramatický, plný napětí, 

zvratů a překvapivých vyústění.“  

Na překladu Jamese Naughtona jsem se snaţila ukázat, ţe přestoţe svou 

interpretací význam textu lehce posunul, díky své ukázněnosti, respektu k formě a 

výběru slov předlohy, význam v básni zůstal z velké části zachován. To, ţe respektoval 

významotvorná skloubení textu a snaţil se je napodobit, přičítám tomu, ţe je nejprve 

musel skrze literárněvědnou analýzu identifikovat. Emoce díky tomu poté mohly 

probíhat stejnou cestou, jako v originálním znění. 

 

Zdeněk Koţmín a učitel, jehoţ hodiny jsem mohla pozorovat, prováděli 

literárněvědnou interpretaci v rámci výuky, kdy se pokoušeli naučit ţáky básně číst, 

uţívat si je. Neprováděli tedy pouze literárněvědnou interpretaci, ale na jejím základě 
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především interpretaci didaktickou, která je „zaměřena na osobnost čtenáře, na rozvoj a 

kultivaci jeho komunikace s textem“ (Vala, 2012, s. 18).  

Pokud tyto dva přístupy k básni porovnáme, uvidíme, ţe se od sebe příliš neliší.  

Koţmín se hlásí k Chrzastowské, která práci s básní se studenty zahajuje tzv. „intuitivní 

fází“. Učitel otevírá text podobným způsobem. Ţáci po přečtení textu mají říct, co je 

k textu napadá, zda se jim text líbí, nelíbí. Od toho se dále dobře volenými otázkami 

rozvíjí další interpretační práce. Koţmín i učitel rozdělují text na určité celky, které 

společně se ţáky propracovávají. Učitelovy ani Koţmínovy otázky nejsou připraveny 

dopředu, tvoří je na místě a můţeme předpokládat, ţe pramení z jejich vlastní 

představy o významu básně. Oba dva jsou silně zaměřeni na komunikaci se svými ţáky, 

jejich nápady a připomínky k textu berou velmi váţně, zapojují je do interpretace, vítají 

jejich aktivitu. Koţmín dává velký důraz na text a varuje před tím, aby se myšlenky od 

textu příliš odchýlily. I v tomto varování se s učitelem shoduje. Stejně tak v práci 

s kontextem autorova ţivota a jeho tvorby. 

U metody Zdeňka Koţmína jsem jiţ kritizovala, ţe navzdory jeho předsevzetí se 

jeho předem připravená interpretace nedrţí textu. Na druhou stranu jsem zmiňovala, ţe 

z  jeho některých trefných interpretací jsem si dovolila vyvodit, ţe je pravděpodobné, 

ţe patří k těm vnímavým čtenářům, kteří hluboký význam básně cítí, rozumí mu na 

nevědomé úrovni. Umím si představit, ţe na základě tohoto nevědomého porozumění 

ho během práce se studenty mohou napadat „vhodné“ otázky, na které studenti budou 

„vhodně“ reagovat a které je básní provedou způsobem, který jim umoţní si ji uţít. 

Učitelův způsob práce se mi zdá z hlediska deklarované odpovědnosti vůči textu 

poctivější. Ţákům v jejich úvahách nad textem poskytuje velkou volnost, vţdy je ale 

ţádá, aby je vztáhli k textu, pokud toho nejsou schopni, pomáhá jim s tím. Učitel 

pracuje na přiblíţení textu ţákům ve dvou úrovních. Pokud je pro ţáky text příliš 

sloţitý, pomáhá jim jej především přečíst. Kdyţ se během „intuitivní fáze“ prokáţe, ţe 

ţáci jsou schopni s textem komunikovat, pocity, které v nich text vyvolá, s nimi 

propracovává, ukazuje jim, odkud mohou pramenit, spojuje je s proţitky, které ţáci 

znají z běţného ţivota.  
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Přínos psychoanalytické teorie Sigmunda Freuda pro téma interpretace poezie 

vidím hned v několika bodech. Nabídla jsem zde myšlenku, ţe při rozboru básně by se 

její interpreti mohli inspirovat Freudovým postupem při výkladu snu. Učitel i Koţmín 

v souladu s Freudovým postupem rozdělují text na dílčí části a při interpretaci 

vycházejí ze svých zkušeností a především ze zkušeností a pocitů svých studentů, stejně 

jako Freud akcentují důleţitost příjemce materiálu. Oba jsou si vědomi toho, ţe báseň 

nemusí mít jen jeden výklad, to lze zahrnout pod pojem „nadinterpretace“ ve Freudově 

pojetí. Jakoby se učitel inspiroval i  Freudovým pojmem „předeterminovanost“. Ke 

kaţdé dílčí části básně se snaţí společně se studenty shromáţdit co nejvíce nápadů, na 

jejichţ základě později společně hledají témata básně. V této fázi se Koţmín pouští do 

volných úvah, které se příliš vzdalují od textu. Domnívám se, ţe Koţmínova metoda by 

tímto pojmem mohla být významně obohacena. 

Psychoanalytická teorie nabízí i moţnou odpověď na otázky, které jsem si 

poloţila na začátku práce: Jaký je vztah literárního rozboru k „nepostiţitelnému“ 

proţitku básně? A lze se prostřednictvím něčeho tak strohého dostat k něčemu tak 

intimnímu? 

Freud tyto dvě oblasti - techniku a nevyslovitelnou slast - spojuje v popisu 

mechanismu předběţné slasti. Definuje slast předběţnou, která souvisí ať jiţ 

s technikou vtipovou, milostnou či básnickou. Předběţná slast napomáhá stupňování 

napětí, vzrušení a odvádí naši pozornost, v určité chvíli dojde ke zlomu a dochází 

k úplnému uvolnění, které je pociťováno jako velmi intenzivní slast, která se od té 

předchozí neodlišuje jen intenzitou, ale i kvalitou. Tato konečná slast je nevyslovitelná, 

nepopsatelná, nepřenosná, učitel ji jen těţko můţe ţákům sdělit. Na základě této práce 

se domnívám, ţe jednou z jeho moţností je pomáhat ţákům chápat básnickou techniku 

a doufat, ţe v ní naleznou zalíbení. Pokud se mu to podaří a oni budou schopni zaţívat 

předběţné slasti, zvyšuje se pravděpodobnost, ţe se dostanou i ke slasti konečné. 

Jak přesně postupovat, aby se zvýšila pravděpodobnost, ţe z na první pohled 

nezáţivné techniky ţáci začnou pociťovat slast, a tím se přiblíţí k vlastnímu poţitku 

z uměleckého díla, nevím. Je to otázkou pro další výzkum. 
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Celou prací se vine téma nevědomých procesů. Báseň je zde pojímána jako 

produkt básníkova nevědomí pro nevědomí čtenáře. Při interpretaci básní24 se na scénu 

dostává ještě třetí nevědomí, nevědomí zprostředkovatele, interpreta. Při diskusi 

Koţmínovy metody jsem naznačila, ţe jeho hodiny interpretace poezie mohly být 

nakonec velmi přínosné, protoţe je zde moţnost, ţe nevědomě báseň chápal velmi 

správně a při komunikaci se ţáky jej napadaly „vhodné“ otázky, kterými ţákovské 

proţívání nasměroval ţádoucím směrem. Podobné nevědomé procesy předpokládám v 

kaţdé výuce, ale i překladu či jiné interpretaci. Bylo by zajímavé tyto procesy 

v souvislosti s těmi vědomými prozkoumat. 

                                                
24 nyní z tohoto pojmu vyjímám „čtenářskou interpretaci“ 



82 

 

Pouţitá literatura 

BARTHES, R. S/Z. Praha: Garamond, 2007. 

Bible: Český ekumenický překlad. Praha: ČBS, 1995. 

DRFAUST a EGIL. Rozhovor s Jiřím Trávníčkem především o české poezii. TOTální E 

Magazín [online]. 2005, č. 7 [cit. 2014-04-12]. Dostupné 

z: http://www.totem.cz/endb.php?nm=7&pg=2 

FREUD, S. Básník a lidské fantazie. In: Freud, S. O člověku a kultuře. Praha: Odeon, 

1990, s. 81–89. 

FREUD, S. Tři pojednání k teorii sexuality. In: Freud, S. Vybrané spisy III: Práce 

k sexuální teorii a k učení o neurosách. Praha: Avicenum, 1971, s. 9-93.  

FREUD, S. Vtip a jeho vztah k nevědomí. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 

2005b. 

FREUD, S. Výklad snů. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2005a. 

FULKA, J. Básnictví a snová práce: K Lowesovu výkladu Coleridge. Filozofia: 

Filozofický časopis [online]. 2011, roč. 66, č. 7 [cit. 2014-04-13]. Dostupné 

z: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/7/644-654.pdf 

FULKA, J. O předeterminovanosti. In: Fulka, J.Psychoanalýza a francouzské myšlení. 

Praha: Herrmann a synové, 2008, 259 - 279. 

HRUBÍN, F. Romance pro křídlovku. Praha: Československý spisovatel, 1964. 

INGARDEN, R. Umělecké dílo literární. Praha: Odeon, 1989. 

JAKOBSON, R a LÉVI-STRAUSS, C. Baudelairovy Kočky. In.: Poetická funkce. Praha: 

H&H 1995, s. 622-638. 

JAKOBSON, R. Co je poezie?. In.: Poetická funkce. Praha: H&H 1995, s. 34 - 37. 

KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha: SNP, 1998. 

KOŢMÍN, Zdeněk. Interpretace poezie. Praha: SPN, 1986. 

KŘIVÁNEK, V. Tajemství básně v zrcadlech interpretací. In: Bítov '99. Interpretace 

básnické skladby. Výklad poezie. Brno: Petrov, 2000, s. 86 - 89. 

http://www.totem.cz/endb.php?nm=7&pg=2
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/7/644-654.pdf


83 

 

LAPLANCHE, J. a J. - B. PONTALIS. Psychoanalytický slovník. Bratislava: VEDA, 

1996. 

LEDERBUCHOVÁ, L. Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů 

literární teorie. Jinočany: H&H, 2002. 

MANDELŠTAM, O. Rozprava o Dantovi. Praha: Lidové nakladatelství, 1968. 

NAUGHTON, J. Karel Hynek Mácha: Sonet 1. Splav.cz [online]. 2005, č. 25 [cit. 2014-

04-12]. Dostupné z:http://plavrevue.splav.cz/2005/plav-2005-02-04.pdf 

PÍŢL, J. Text a promluva. In: Bítov '99. Interpretace básnické skladby. Výklad poezie. 

Brno: Petrov, 2000, s. 63 - 67. 

POE, E. A. Filosofie básnické skladby. In: ZÁBRANA, Jan. Jak se dělá báseň. Praha: 

Mladá Fronta, 1999, s. 7 - 23. 

ROMANSKÁ, L. Malé přičinění k tématu Interpretace básnické skladby, výklad poezie. 

In: Bítov '99. Interpretace básnické skladby. Výklad poezie. Brno: Petrov, 2000, s. 121 - 

125. 

SUCHOMEL, M. A co teorie aneb Rozpaky mezi řečí a nevýslovným.  In: Bítov '99. 

Interpretace básnické skladby. Výklad poezie. Brno: Petrov, 2000, s. 17 - 22. 

VALA, J. Vybrané kapitoly z didaktiky literární výchovy. Katedra českého jazyka a 

literatury [online]. 2012 [cit. 2014-04-13]. Dostupné z: 

kcjl2.upol.cz/vala/ndkl/opora.doc  

http://plavrevue.splav.cz/2005/plav-2005-02-04.pdf


84 

 

Přílohy 

Une Charogne 

Charles Baudelaire 

 

Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme,  

Ce beau matin d'été si doux:  

Au détour d'un sentier une charogne infâme  

Sur un lit semé de cailloux,  

 

Le ventre en l'air, comme une femme lubrique,  

Brûlante et suant les poisons,  

Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique  

Son ventre plein d'exhalaisons.  

 

Le soleil rayonnait sur cette pourriture,  

Comme afin de la cuire à point,  

Et de rendre au centuple à la grande Nature  

Tout ce qu'ensemble elle avait joint;  

 

Et le ciel regardait la carcasse superbe  

Comme une fleur s'épanouir.  

La puanteur était si forte, que sur l'herbe  

Vous crûtes vous évanouir.  

 

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,  

D'où sortaient de noirs bataillons  

De larves, qui coulaient comme un épais liquide  

Le long de ces vivants haillons.  

 

Tout cela descendait, montait comme une vague  

Ou s'élançait en pétillant  

On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague,  

Vivait en se multipliant.  
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Et ce monde rendait une étrange musique,  

Comme l'eau courante et le vent,  

Ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique  

Agite et tourne dans son van.  

 

Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve,  

Une ébauche lente à venir  

Sur la toile oubliée, et que l'artiste achève  

Seulement par le souvenir.  

 

Derrière les rochers une chienne inquiète  

Nous regardait d'un oeil fâché,  

Epiant le moment de reprendre au squelette  

Le morceau qu'elle avait lâché.  

 

- Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,  

A cette horrible infection,  

Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,  

Vous, mon ange et ma passion!  

 

Oui! telle vous serez, ô la reine des grâces,  

Apres les derniers sacrements,  

Quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses,  

Moisir parmi les ossements.  

 

Alors, ô ma beauté! dites à la vermine  

Qui vous mangera de baisers,  

Que j'ai gardé la forme et l'essence divine  

De mes amours décomposés!  
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Mrcha 

Charles Baudelaire 

přeloţil Vladimír Holan 

 

Vzpomeňte, duše má, co uzřeli jsme kdysi  

Za jitra letních sladkých dnů:  

Pěšina svedla nás před mrzké mrchy rysy  

Na loţi plném valounů.  

 

S nohama ve vzduchu jak ţena při souloţi  

A potíc jedy ze hlubin,  

S nedbalým cynismem rozvírala v tom loţi  

Svůj břich, kde chvěl se černý plyn.  

 

A slunce sálalo do těchto shnilých drobků,  

Jak by je sţehnout chtěl ten ţár  

A velké přírodě navrátit v stonásobku,  

Co sdruţila kdys v jeden tvar.  

 

A nebe vidělo zde tuto kostru pyšnou  

Tak jako květ se rozvíjet.  

Puch byl tak mohutný, ţe hrůzou neprodyšnou  

Jste omdlévala kamsi zpět.  

 

A mouchy bzučely na břiše shnilých kostí,  

Zkad lezl černý batajón  

Larv, jeţ se valily zahoustlou tekutostí  

A rozhemţily masný tón.  

 

Vše toto houpalo se na své vlně kruté  

Či kypělo tam v jiskřičkách;  

Rek bys, ţe tělo to, jen vágním dechem vzduté  

Násobíc sebe ţilo vzmach.  

 

A hudbu podivnou svět tento vyluzoval,  

Jak s větrem vada jdoucí tmou  
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Či zrno, které by rytmický pohyb ovál,  

Kdyţ převíváš je vějačkou.  

 

Formy se ztrácely a byly snem, jenţ zdá se,  

Náčrtkem líným zjevit svou  

Na plátně zašlém uţ, a jejţ snad malíř zase  

Obnoví pouze vzpomínkou.  

 

A blízko za skálou větřící fena vztekle  

Nás sledovala přes tu změť,  

Číhajíc na chvíli, kdy urve z kostry leklé  

Kus, který pustila jen teď.  

 

- Tak jednou také vy budete tím, co zříme:  

Svinstvem, kde pro puch zajde veš,  

Vy hvězdo očí mých, vy slunce bytosti mé,  

Můj anděle, má vášni téţ!  

 

Královno půvabů, budete stejnou, běda!  

Aţ pomazání dá vám kněz,  

Aţ ve hrob půjdete, kde tučný květ se zvedá,  

Plesnivět mezi kosti kdes.  

 

Nuţe, ó krásko má! řekněte potom hmyzu,  

Jenţ seţere vás v polibcích,  

Ţe zachoval jsem tvar i boţskou tresť, tu mízu  

Všech rozloţených lásek svých! 
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Září - záznam pozorování 

Pozorování 10.9. 2013; 5.B 

 

S učitelem jsem se sešla v kabinetu, po chvíli jsme odešli do třídy. Říká, ţe třídu neučil, minulý týden ji 

měl poprvé. Prý nejsou tolik šikovní (jsou trochu natvrdlí), ale ţe uvidíme. Nabízí mi, ţe si později budu 

moci se třídou něco vyzkoušet. Říkám, ţe nevím, jestli si troufnu. 

 

Přicházíme do třídy, ţáci (10) jsou jiţ tam, ptají se, jestli mají udělat kruh, uč. souhlasí. Sestavují kruh 

z lavic (pro jednu osobu) a ţidlí. Jde jim to rychle. Nejprve udělají trochu šišatý neúplný kruh, ale rychle 

to upraví. Učitel mezi tím zapisuje do třídní knihy, dělá docházku (na počítači). Já jsem trochu nejistá,  

beru si lavici a dávám si ji taky do kruhu, učitel mě nepředstavuje, jen si vedle mě sedne. Jedna ţákyně 

přichází pozdě, omlouvá se. 

 

Uč: „Tady je první text, se kterým budeme pracovat, pošlete si ho na obě strany.“ 

Uč: „Říkali jste, ţe s paní učitelkou jste si text 

vţdycky nejdřív přečetli...“ 

Ţci: Ano 

Uč: Dobře, přečteme si text potichu. 

.... (ţáci čtou text) 

Uč: Jak se vám líbí? 

Ţ: je to jeden z lepších textů 

Uč: Děkuji 

ŢT: jo, pěkný, to se mi docela líbí, takový optimistický, nevím, jak to mám říct......“hlavu do hřívy poloţil 

tiše..“ 

Uč: Zkusíme pojmenovat ten pocit. 

Ţ: nostalgie 

Ţ: něco končí 

Ţ: depresivně 

Ţ: útěšlivě 

Uč: pojďme ty emoce trochu prozkoumat 

ŢT: teď je to v klidu, ale je to příprava na něco blbýho 

Ţ: klid před bouří 

Uč: to se ti povedlo pojmenovat moc dobře „klid před bouří“ 

Uč: Zkusme si to vzít od začátku. Udělejme si motivický rozbor. 

ŢT: jdeme přímo do děje  

Ţ: venkov 

Můj bratr dooral a vypřáh' koně.  

A jak se stmívá,  

věrnému druhu hlavu do hřívy  

položil tiše, pohladil mu šíji  

a zaposlouchal se, co mluví kraj.  

 

Zní zvony z dálky tichým svatvečerem;  

modlitba vesnic stoupá chladným šerem.  

Duch země zpívá: úzkost, víra, bolest  

v jediný chorál slily se a letí  

k věčnému nebi.  

 

Svatý Václave,  

nedej zahynouti  

nám ni budoucím. 
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Ţ: orání 

Ţ: k večeru, stmívání 

Ţ: tam, kde se narodil 

Ţ: píseň toho národa 

Uč: To ale zapojuješ uţ z té druhé sloky, drţme se ještě té první 

Uč: Jaké jsou tam postavy? 

Ţ: bratr 

Uč: takţe dva bratři...........kdo je lyrický mluvčí? 

Ţ: sedlák 

Uč: ten bratr, musí být rodný? 

Ţ: ne, třeba církevní 

Ţ: nebo bratr Čech 

Uč: ano, takţe je to spíš nějaký bliţní, jeden z nás....pojďme jej ještě prozkoumat...jak na vás působí? 

Ţ: oráč 

Ţ: pracovitý 

Ţ: rozváţný („zaposlouchá se...“) 

Uč: Ano, takţe naslouchá koni, krajině... 

Ţ: na něco se připravuje 

Ţ: je věřící 

Uč: kde to vidíš? 

Ţ: „duch země...“ 

Ţ: člověk vypne a ´poslouchá 

Uč: jako kdyby tam byla dvojtečka, za tou první slokou 

 

Uč: je tam, postava toho bratra, je tam ještě jiná postava? 

Ţ: ano, kůň 

Uč: ano, je to přítel, ne jenom nástroj 

Ţ: na Václaváku by taky mohl stát Václav bez koně 

Uč: je to nadinterpretace? drţí se to stále textu? 

ŢŢ: ne 

Uč: já myslím, ţe je to zajímavé.......zapojujete do toho osobní zkušenost 

Uč: on tam oře, je to taková archetypální činnost 

Ţ: Přemysl Oráč 

Uč: jsou to legitimní představy? 

 

Uč: Jaká je kompozice první sloky? Jak by vypadaly záběry ve filmu? 

Ţ: záběr na koně a aţ potom krajina 

Uč: ano, byla by tam taková jízda kamerou od jednotlivých detailů, postav aţ po záběr někam do dáli 

 

Ţ: je na něm úkol, zodpovědnost, někdo na něj spoléhá 

Uč: přátelství, bratrství 

Ţ: harmonie mezi člověkem a přírodou 

 

Uč: pojďme se podívat na druhou sloku, za tou pomyslnou dvojtečkou 

Ţ: křesťanské motivy? 

Uč: proč? 

Ţ: chorál, zvony 

Ţ: svatvečer 

Uč: svatvečer, vigilie, kdy je svátek sv. Václava? 

Ţ: 24. 



90 

 

Uč: skoro, bude to teď v září 

Ţ: 23? 

Uč: ne, je to 28., takţe báseň se odehrává 27. večer 

Ţ: v kaţdé vesnici se modlí, jednotná energie 

ŢT: oni jsou ten duch země 

Uč: člověk je součástí země, jejím duchem...........co je to modlitba vesnic?  

Ţ: úzkost, víra, bolest 

Ţ: moţná se bude něco dít, musí drţet pospolu 

Ţ: modlí se ke sv. Václavovi 

uč: kdy se lidé obracejí ke sv. Václavovi? 

Ţ: kdyţ je nejhůř 

Ţ: Blaničtí rytíři 

Ţ: kdyţ je válka, nebo nějaká nemoc 

 

Uč: jak myslíte, ţe je ta básnička stará, o jaké nebezpečí můţe jít? 

Ţ: myslím, ţe to není konkrétní 

Uč: někdo si tipne? 

Ţ: třeba neúroda? 

Uč: No, ale asi bude pořád blíţ ta nemoc, nebo válka, ne? 

Uč: Teď jsme udělali motivický rozbor, uţili jsme i další znalosti, třeba tu legendu o sv. Václavovi 

 

Uč: jaké je téma, té básně? 

Ţ: naděje 

Uč: ano, ale není to aţ moc zobecněné?...........můţete to říci i více slovy 

Ţ: kdyţ je třeba, spojí se spolu a jdou do toho společně (soudrţnost, nebezpečí) 

Ţ: víra, naděje, bratrství 

Uč: to by mohla být klíčová slova té básně 

 

Uč: Jazykový plán, jaké jsou tam archaismy 

Ţ: svatvečer 

Ţ: „ni“ 

Ţ: „nedej zahynout nám, ni...“ 

Uč: jak starý je to jazyk? 

Ţ: docela novej 

Uč: jaké století? 

Ţ: 19. 

Ţ: 20. 

Ţ: přelom 19. a 20. století 

Uč: to ses skoro trefil 

 

Uč: kdybyste měli dát té básni název... 

Ţ: ten poslední verš 

Uč: „nám ni budoucím“ to je moc hezký, co je v tom ukryto? co to znamená? 

Ţ: víra, modlitba za budoucí lid 

Ţ: Český patron 

Uč: no, to předchozí bylo poetičtější 

 

Uč: nyní vám odtajním autora a další podrobnosti o básni, je to báseň od Karla Tomana z roku 1918 

s názvem Září ze sbírky Měsíce............můţete to teď zapojit do kontextu? 

Ţ: skončila válka, pojďme se semknout 
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Ţ: obnova ČS státu 

Uč: moţná modlitba za novou republiku, národ........tak to je jedno téma 

 

Ţ: tradiční 

Uč: všimněte si, ţe pouţíváme další znalosti, třeba ze sociologie, ZSV... 

Ţ: teď uţ to tolik není 

Ţ: na vesnici se ale furt modlej 

Uč: no ano, ale je to ta tradice, implikuje to představu velké rodiny.......co je později? K jakým proměnám 

ve společnosti dochází? 

Ţ: individualismus 

Ţ: rozpad rodiny 

Uč: o čem tedy ještě můţe být ta báseň? 

Ţ: o obnově 

Uč: harmonie s přírodou, moţná i ekologická výzva, apel, aby společnost udrţela tradiční 

hodnoty.............přijde vám to stále aktuální? 

Ţ: to téma ohroţení 

Ţ: lidi ztratili víru, kaţdý to bere za sebe, za svou rodinu, ne takové společenství, kaţdý si hraje na 

vlastním písku 

Uč: máte pocit, ţe by se nám hodil zásah Blanických rytířů? Nyní se skloňují nejrůznější krize... 

Ţ: povodně 

Ţ: válka 

Uč: ano, asi ne úplně v našem regionu, ale třeba terorismus, nebo jiná globální hrozba 

Ţ: zemětřesení 

Ţ: tsunami 

Ţ: teď se vrátila cholera v Jiţní Americe 

Uč: ano, různé pandemie, ekologické katastrofy, budou volby....nějaká krize...... 

Ţ: ztráta víry, ztráta občanské společnosti, krize hodnot 

Uč: jak ještě jinak by to šlo aktualizovat neţ na celou společnost? 

Ţ: občas, kdyţ je člověk v krizi, začne věřit, potřebuje naději, bratrství 

Uč: nám chybí i obyčejné ztišení, někdy si neumíme povídat ani mezi sebou 

Ţ: workoholismus 

Ţ: pokrok, sociální sítě 

............ 

Uč: Nejsme uţ moc daleko od toho textu? drţíme se ho? 

Ţ: jo, porovnáváme ho s dnešní dobou 

Uč: ano, porovnáváme to, ten princip je stejný 

 

zvoní (ne zvonek, písnička) 

 

ţáci na výzvu učitele posílají papíry zpět učiteli, odcházíme ze třídy, ţáci uklízejí lavice 

 

Děkuji za hodinu, říkám, ţe se mi líbila, ţe byla zajímavá, překvapuje mě, jak hodně se ţáci zapojovali, 

interpretuji to tak, ţe jsou asi na podobný způsob práce zvyklí (tento seminář mají od prvního ročníku 

šestiletého studia). Říkám, ţe se mi ţáci zdáli šikovní. Učitel říká, ţe je sám překvapen, ţe třída má pověst 

„sígrů“, interpretuje to tak, ţe uţ jsou starší. 

V kabinetě mě seznamuje s druhým češtinářem, domlouvám se s ním na náslechy v jeho hodinách. 

Stejně jako učitel je velmi vstřícný a ochotný mě kdykoli pustit k sobě do hodin. 



92 

 

Romance pro křídlovku - záznam pozorování 

15/10/13, 5. B, 8:30 

 

Přicházím, učitel mě vítá, jdeme do třídy cestou:  

U: „tyhle jste ale uţ viděla“  

já: „to nevadí“ 

u: „přijďte se podívat i na jinou hodinu, třeba na tu druhou skupinu ve středu, tihle jsou takoví slabší“ 

já: „to vůbec nevadí“ 

u: „no, já myslím, ţe vadí“ 

já: „dobře, děkuju moc, určitě přijdu“ 

přicházíme do třídy, ţáci na výzvu staví kolečko, jsou tam jen čtyři, učitel zapisuje do třídnice na PC, 

docházka 

u: čtyři z dvanácti? Kde jsou ostatní? 

 

U: přečetli jste si to aspoň? 

Ţ: jo 

(jeden ţák přichází pozdě – poté ještě jeden) 

U: a jaký vám to připadalo? 

Ţ: zmatený 

ŢA: já jsem to vůbec nepochopila, četla jsem některou stránku pořád dokola a stejně jsem to nechápala 

Ţ: netýkalo se to tématu, to téma tam vlastně vůbec nebylo 

U: na ŢA „jak dlouho jsi s tím bojovala? 

ŢA: několik hodin 

U: a dočetlas to? 

ŢA: ne 

U: a pro vás ostatní, jaký to bylo? 

Ţ: depresivní 

Ţ: zmatený, to dělá ta retrospektiva 

Ţ: mně se zdá kaţdá poezie zmatená, jak je to ve verších, musel jsem se na to strašně soustředit a asi jsem 

si to neuţíval tak, jak bych měl 

U: máte rádi poezii? 

ŢA: ano, já ji mám ráda, třeba kdyţ jsem četla toho Puškina, ten byl dobrej, ale tohle jsem nechápala. 

U: na počátek 20. Století to byla ještě velmi srozumitelná báseň 

Ţ: taky se mi to četlo špatně, musel jsem se vracet, jsem zvyklý, ţe jenom vypnu a čtu – tady jsem se 

hned ztratil, pletla se mi ta dvě jména Tonka a Terina, bylo to hodně chaotický, pořád se to opakovalo 

U: ano, ty sis všiml věcí, které se opakují 

U: co bylo společné těm vašim reflexím? Zmatenost, chaotičnost, nesrozumitelnost 

 

Ţ: František 

Ţ: mladej dvacetiletej kluk 

U: výborně, a kde se to odehrává? 

Ţ: v Lešanech na pouti 

Ţ: v okolí Sázavy 

U: co tam dělá? 

Ţ: je u dědy, stará se o něj 

U: je to na venkově a do toho letní láska 

ţ: a ten Viktor 
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 u: ano, ten si na terinu dělá nárok; kolik jí je? 

Ţ: 15 

U: nepřipomíná vám to něco? Kde se objevuje tento motiv – velice mladé okouzlující dívky – třeba 

Petrarcova Laura, Dantova Beatrice – tyto postavy jsou nějakým způsobem typické, jsou mladé, krásné, 

často zemřou mladé, dělá je to nedostupné – potom je ta láska ideální; ta dívka najednou nabývá 

symbolické hodnoty 

U: jsou tam ještě jiné postavy? 

Ţ: otec 

Ţ: ten mu dá břitvu 

U: ano, motiv břitvy spojený s tatínkem 

Ţ: František někam píše 

U: břitva, to je spojené s rituálem, je to symbol, symbol ţivota, iniciační rituál 

U: pak je tam ještě jedna časová rovina – co se stane s Terinou? 

Ţ: ona přijede jednou, podruhé, pak se urazí a od Viktora se to dozví, ţe umřela v zimě na záškrt 

U: a pak je tam ještě jiná rovina 

Ţ: to uţ je dospělý 

Ţ: ta retrospektiva v tom dělá zmatek 

U: a divíte se? Jaké je vzpomínání? Střípky paměti, vzpomínky, najednou uţ tématem není jen příběh 

letní lásky, ale i vzpomínání 

 

Ţ: první vzplanutí 

U: poprvé něco silně proţívá, Martin zmiňoval ten doutník 

Ţ: drţí něco, co uţ tam není, popel symbolizuje ty vzpomínky 

U: ano, popel, co drţí tvar, je ta vzpomínka 

U: to, co se opakuje, by stálo za pozornost 

U: motiv bilancování, hledání opravdovosti 

U: Terina, Tonka, jsi říkal, ţe jsou podobná jména, s čím jsou ty dívky spojeny? 

Ţ: Terina – kolotoče; Tonka – vesnice 

Ţ: na kolotoči se setkávají poprvé, to mi trvalo dlouho, neţ jsem to rozluštil 

U: ano, a v té chvíli mu narostla křídla – motiv létání, vznášení 

U: a co ta křídlovka? Viktor jim tam na ni přeci hraje, stejně jako pak na konci, je to nástroj, který hraje 

při vzplanutí, zároveň taky na pohřbech 

U: a co Tonka? 

Ţ: s ní je spojená vesnice, nemá vytříbené chování 

Ţ: často odkazuje ke stehnům 

ŢA: to jsem si říkala, co to je?!, ţe to je divný 

U: Terina se vznáší, Tonka je pořádná baba, má boky, stehna, je taková zemitá, moţná můţeme říct i 

přízemní…je erotická 

ŢA: to se mi zdálo divný, na tom kolotoči, jsem právě nevěděla, co to znamená, jestli teda došlo ke styku, 

ale to asi ne 

U: no, to ses trefila 

U: je tam rozdíl mezi láskou erotickou (Tonka) a transcendentální (Terina) – to je velký rozdíl 

U: a jak je to s tím dědou? 

Ţ: František se to snaţí napodobovat, aby mu to zpřítomnil 

ŢA: není to taky kontrast . mládí x smrt? 

U: ano, výborně; venku je intenzivní ţivot – kopřiva, kopr, to jsou intenzivní vjemy, kopřiva je ţhavá, 

kopr ve výrazný, specifický 

U: František je v okně, to je důleţitý motiv, je to přechod mezi dvěma světy ţivot, láska venku/smrt 

uvnitř 

Ţ: on pak děda umře 

U: vidíte, ţe Hrubín hodně pracuje s kontrasty 
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………….. 

U: ano, on si pamatuje vlaky, ale jinak je zmatený 

ŢA: to je ale normální u starých lidí, ţe si pamatují mládí a pak uţ se jim to plete 

Ţ: jako veteráni z války, kdyţ uţ jsou hodně starý, pamatují si uţ jenom válku, protoţe to byl 

nejintenzivnější záţitek 

U: motiv křídel je spojený s Terinou, co je tam ještě za motivy? Kdyţ jdou s Viktorem na Terinin hrob? 

U: jsou tam technické zvuky, uţ to najednou není romance, vypadá to jako sluţební cesta 

Ţ: to je jak se v dospělosti měníme, jsme racionální 

U: ano, uţ se člověk tak snadno nezamiluje, víc věci rozvaţuje 

U: tak ta témata 

Ţ: vzpomínání 

Ţ: láska 

U: časovost, pomíjivost, člověk je časová bytost, časovost se nedá zrelativizovat 

Ţ: taky je čas pro kaţdého relativní, kaţdému plyne jinak 

Ţ: někdy se to vleče 

U: to je pravda, to uţ moţná znáte z vlastní zkušenosti, jak se vám dětství zdá strašně dlouhé a pak ty 

roky běţí daleko rychleji, říká se, ţe do jedenácti člověk proţije polovinu ţivota – pak uţ to sviští 

Ţ: máme práci, školu, ty dny jsou podobný 

ŢA: pro dítě je všechno nový, všemu se diví, pro nás je normální, ţe na podzim ţloutnu listy, ale pro něj 

je to jako zázrak 

U: ano, dítě má bohatý duševní ţivot 

Ţ: ještě noc, květiny byly silné motivy – kopr na hrobě otce, kopr se ostatním květinám vysmívá, ţe to 

přeţil 

U: výborně, ten kopr by chtěl ještě prozkoumat, škoda, ţe ten text nemáme před sebou 

Ţ: specifická chuť, zmiňuje tam koprovou omáčku 

U: vidíš, to mě nikdy nenapadlo, ten kopr je spojný se všemi důleţitými událostmi 

U: a to okno spojené se bděním, to je symbol, který je spojen s poznáním, gnozí, vidíme vţdy jen 

kousíček, zároveň je to taky obrana 

U: pozor, jsou tam ale taky dveře 

Ţ: přes ty ale nevidíme 

U: z nich ale můţeme vyjít ven 

Ţ: (k učiteli) a vám se to četlo dobře? 

U: já k tomu mám takový zvláštní vztah, já jsem to četl na gymplu a připadalo mi to hrozně hloupý, pak 

jsem to na vysoký musel číst znovu a přistupoval jsem k tomu, ţe je to blbost, ale jak jsem to četl víc a 

víc, zamiloval jsem si to; texty jsou jako lidi, někdo vám sedne, někdo ne, někoho potkáme za pár let a 

říkáme si, ţe je to úplně jiný člověk… 

U: tak příště testík? Dám vám tam nějaké otázky k tomuhle textu, nebude to těţké, pokud jste to četli a 

byli na hodině, nemělo by vám to dělat problém. Budou tam tak tři otázky a krátká úvaha 

U: děkuju, jdeme na přestávku 

 

Já děkuji za hodinu, odcházíme do kabinetu. Říkám, ţe se mi zdáli šikovní, ţe by mě určitě zajímala i ta 

druhá třída, ţe kdyţ jsou tihle slabší, co budou předvádět ti druzí. Učitel souhlasí, ţe měli dobré nápady, 

ţe jim to šlo. Taky jich ale bylo málo, dorazili jen to, co si to opravdu přečetli. Říkám, ţe se mi to i tak 

zdá výkon, kdyţ si vzpomenu na naši třídu na gymplu, tam by si to nepřečetlo ani těch šest lidí. Učitel 

říká, ţe ho překvapili, jaké měli pěkné nápady, ţe o textu přemýšleli. Nabízí mi další termíny, kdy mohu 

přijít. Já děkuji, loučíme se. 

Z náslechů mám příjemný pocit, učitel je ke mně velmi vstřícný, nezdá se mi, ţe by hodinu dělal mě na 

míru (přišla jsem bez předchozího upozornění mailem chvíli pře začátkem hodiny, učitel m srdečně 

přijal). Snaţí se mi vycházet vstříc, vymýšlí, s kým by ještě mohl dělat poezii. 

 


