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Domnívám se, že Šrámkovo románové dílo skýtá stále řadu zneklidňujících podnětů, neboť 

sama románovost tu může být zpochybňována a pro její obhájení a osvětlení bude nejspíš 

potřebné přihlédnout k pohybu románu v rámci evropského kontextu. David Semler se 

zaměřil na Stříbrný vítr, který byl sice analyzován (Buriánek, Otruba, Všetička aj.) častěji než 

jiné autorovy prozaické texty, nicméně nebyl dosud uspokojivě dořešen, neboť v sobě skrývá 

(zahrnuje) řadu rozporů a kontrastů. Kupříkladu kompoziční uvolněnost (až improvizovanost) 

a stylovou různorodost na jedné straně, na straně druhé sjednocenost a kompaktnost danou 

nejen dominancí ústřední subjektivity, také ale jakousi rukopisnou šifrou básníka ovládajícího 

různé slovesné žánry a styly. Ona rukopisná šifra se přitom vyznačuje proměnlivou stylizací, 

ovlivněnou poetikami rozvíjenými na přelomu 19. a 20. století; zjednodušeně řečeno od 

přírodního lyrismu k expresívně pojatému naturalismu. 

Davida složitost a estetická působnost Šrámkova románu evidentně oslovila, a proto se ji 

pokusil ve své práci obsáhnout (také s pomocí odborné literatury), což se mu daří v nestejné 

míře. Stříbrný vítr zkoumá také jako předlohu k filmu, jako umělecký text podrobený 

scenáristické transformaci, většinou a nezbytně destruktivní. Nejde mu tedy prvořadě o 

problém Šrámek a moderní román, ale o srovnání neepické a nedramatické (syžetově) 

předlohy, kterou Václav Krška, literát, scenarista a režisér dramatizoval – nejprve pro jeviště, 

posléze pro film. Začíná se tedy vztahem obou umělců (ze strany Kršky obdivným), jak se 

projevil v režisérově filmové tvorbě. David Semler stručně informuje o filmovém Měsíci nad 

řekou a dvou televizních snímcích (Odcházeti s podzimem a Popel). Soustředěnou 

komparativní pozornost by si zasloužil ten dříve jmenovaný, neboť za sentimentálním názvem 

se skrývá povídka Oklamal, která patří k vrcholným autorovým kompozicím v oboru 

psychologická novela. 

Jak už jsme napsali, aspiruje analýza románu na všestrannost. Autor nejprve uvádí několik 

odborných pokusů o modelaci rozvolněné stavby s tím, že se nakonec přikloní k Buriánkovu 

pojetí, jež náležitě akceptuje žánrový typ – tedy fakt, že tu jde o román dospívání (lépe román 

zrání), jenž přirozeně sestává z „jednotlivých životních kapitol, jednotlivých fází, respektive 

situací jeho (Ratkinova) intelektuálního, citového a smyslového vývoje“. 

Mojmír Otruba inspiroval autora k citlivému pojednání básnické poetiky, které zahrnuje 

následující „položky“: smyslnost založená na elementárních prvcích přírodní a lidské 

skutečnosti; hybnost daná plynulostí přechodů mezi sny, představami a realitou; metaforická 

obraznost; znápadnělé personifikace (antropomorfizace); náznakovost a nedořečenost; 

intenzita korespondencí mezi subjektem a světem; převažující subjektivní (vnitřní) 

perspektiva, příležitostně „poskytnutá“ také vedlejším figurám; „elastická“ narativita 

spočívající v  přesunech vypravěčské pozice, tedy narativita, která může kdykoliv  

personalizované vyprávění zaměnit za vševědoucí nadhled. 

Důkladně se analýza předlohy věnuje zejména motivickým dominantám (preferovala bych 

tematickým dominantám),  jež mají svůj původ  v ustrojení ústředního subjektu a vypovídají o 

lidském a duchovním rozměru hrdinovy osobnosti. David Semler rekapituluje projevy vzdoru 

vůči autoritám (otec, Bůh, církev) a utváření erotické zkušenosti – jak sám říká erotické 

„milníky“. Obé pak doplňuje připomenutím Ratkinova vztahu k vedlejším mužským 

postavám, hlavně k jeho třem vzorům: strýc Jiří, starší student Zach, profesor Rumler. Tyto 

vzory a zasvětitele je pak možno chápat také jako možné (latentní) předobrazy budoucího 

osudu ( vyhořelostí a dobrovolné smrtí). Obě linie (vzdorná i erotická) jsou tvořeny řadou 

situací (epizod), v nichž se objevují nové postavy, které většinou zase mizí. Pochopitelná 

snaha tyto sledy rekapitulovat má podle mne určitá úskalí. Jejich zvěcňujícím obnažením se 



ztrácí prožitkový plán a ony se jaksi trivializují. Snad je to i tím, že Šrámkovský narativ 

oplývá básnickou nadsázkou i zamlčováním (též složitostí a spletitostí pocitů a mentálních 

dějů), nikoliv však psychologickou věcností a pronikavostí. Interpretační bezradnost 

některých pasáží,  kdy je autor odkázán na pouhé zaznamenání dějových segmentů (vesměs 

s věcnou střídmostí) se myslím zračí i v oslabení jeho stylistické dovednosti (text a výklad se 

banalizují), což je patrné například na neúnosném opakování jména Ratkin (na 11 řádcích 

odstavce 10x, s.25-26; na s.26 více než 16x). Už jenom podotýkám, že vztah Šrámkova 

hrdiny k Bohu i přes poctivou snahu dořešen nebyl (kladu však otázku, zda je to vůbec 

možné), analýzu rozporuplného vztahu k matce považuji pak za velmi podstatnou  - i proto, že 

samo toto dílčí téma dokládá nedoceňovanou složitost díla, jež potkal záhubný osud povinné 

školní četby, který zpečeťuje její nahrazování shlédnutím Krškova filmu, poplatného stavu 

filmové řeči, právě tak jako kulturně ideovým preferencím. 

David analýzu filmu započíná přehledem vybraných kritických ohlasů. Z nich mu poskytuje 

určitý podnět zejména Stanislav Zvoníček, který už tehdy poukazoval na zásadní 

dramaturgické zásahy, jimiž Krška dílo svého uctívaného idolu přetvořil pro své potřeby. 

David věcně, zasvěceně a přesvědčivě dokládá zejména důsledky časové kondenzace (film se 

odehrává v průběhu jednoho roku, od jara do podzimu), která vlastně popřela čas vývojových 

proměn postavy. Díky rádoby dramatickému zhutnění dochází nejednou k zdětinštění 

osmnáctiletého mladíka, postavy, která samotným mediálním „přenosem“ utrpěla ochuzení o 

přemíru smyslových vjemů, emocí, reflexí a sebereflexí. Rozbor prezentuje rovněž scény 

svědčící o zápletkové ambici scénáře (píše se kupříkladu o „milostném propletenci“: Jeníkův 

otec, matka, strýc Jiří) a postihuje, jak se pozměňují charaktery postav, například to, že z 

 chápavého profesora Rumlera (příznivce „stříbrného větru“ a jeho mámení) se výsledně stává 

Ratkinův sok v lásce k Aničce posedlé. Ta ve filmu získává „centrální“ pozici a novou roli.  

Výklad poukazuje výstižně na analogii dvou zásadních zásahů: do postavy filmového hrdiny 

byly zahrnuty některé ranější vývojové fáze, stejně (obdobně) jako do postavy jeho ženského 

protějšku jiné – epizodní  - lásky. 

Analýza obrazové a hudební koncepce Krškova filmu byla pominuta, autor se pouze stručně 

vyrovnává s pokusem o obrazový lyrismus, jemuž se Krška přiblížil pouze v některých, prací 

připomenutých, výjevech. Potlačení naturalistických motivů pochopitelně ruší původní 

působivost řady kontrastů (básnivost – prozaická odpudivost). Připisujeme ho dobové normě, 

podobně jako oslabení vzdoru a erotické zkušenosti.  Film, který narušil podstatným 

způsobem budovatelské schéma už jenom tím, že se věnoval emoční sféře, niterným 

prožitkům a dramatům, současně vyhověl dramaturgické konvenci i dobovým ideovým 

prioritám – zejména vitalistním patosem a protiměšťáckým a proticírkevním akcentem.    

 

Závěrem bych chtěla ocenit vše, čím předkládaná práce přispěla k aktualizaci literární 

pozoruhodnosti Šrámkova románu, který většina zná, aniž četla (nebo četla, ale nevnímala), 

současně pak zalitovat, že nebyl čas na redakci některých pasáží a úpravu některých 

formulací. Práci doporučuji k obhájení a navrhuji hodnocení 1 – 2. 
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