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Abstrakt 

 

Práce srovnává román Fráni Šrámky Stříbrný vítr s filmovou adaptací Václava Kršky.  

Nejdůležitějšími prvky Šrámkovy předlohy jsou: improvizační kompozice románu, lyrický 

jazyk a subjektivizace pohledu hlavní postavy. Kompozice je tvořená především 

nejdůležitějšími zlomovými okamžiky fyzického i duševního vývoje hlavní postavy Jeníka 

Ratkina, které vypravěč popisuje chronologicky od jeho raného dětství až po práh dospělosti. 

Šrámkův lyrický sloh je plný obrazných pojmenování; používá především metafory, 

metonymie a personifikace. Nejvýraznějším stylistickým prvkem románu je pak jeho silná 

subjektivizace, díky níž se časté změny nálad hlavní postavy odráží i v tom, jak je popisováno 

její okolí. Hlavním tématem románu je mládí a proměny, kterými mladý člověk prochází 

během dospívání. Název románu „Stříbrný vítr“ je pak metaforou mladického toužení, 

protože Ratkinovy kroky jsou vedeny především jeho touhami: po vzdoru, lásce a poznání.  

Václav Krška se od předlohy značně odchýlil jednak dramaturgickými zásahy a jednak 

svojí režijní koncepcí. Krška narušuje původní stavbu románu především časovou 

kondenzací, která nejen smazává vývojový aspekt Šrámkovy předlohy, ale také má za 

následek posuny ve významu jednotlivých epizod i proměnu charakterů. Dalším 

dramaturgickým zásahem je změna motivické skladby. Milostný motiv dostává mnohem více 

prostoru na úkor motivů ostatních, kterými jsou především vzdor a Ratkinova touha po 

poznání Boha a erotiky. S touto změnou přímo souvisí i dějová koncentrace filmu, která je 

vyřešena vymyšlením dramatického oblouku, jenž je vystavěn na vztahu Ratkina a Aničky 

Karasové. Potlačení ostatních motivů je tak doprovázeno i deformací motivu milostného: 

nejde tu už o Ratkinovo zoufalé hledání pravé lásky, nýbrž o to zobrazit jeho dvoření dívce, 

která v předloze vystupuje až v posledních dvou kapitolách. Šrámkův příběh bolestiplného 

zrání se tak pod Krškovým vedením stává oddechovou filmovou romancí.  

Režijní koncepce Václava Kršky je rovněž plná nedostatků. Režisér zcela opomíjí prvky 

realismu a naturalismu přítomné v předloze a místo toho film pojímá jako svoji vlastní 

idealistickou vizi mládí, krásy a přírody. Tato vize však také postrádá typický rys Šrámkova 

románu, jímž je subjektivní pohled hlavního hrdiny. Ratkin se stává pouze jednou z figurek 

pohybující se v malebných kulisách maloměsta, které získávají převahu nad jeho niternými 

pocity a prožitky.  
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Abstract in English 

 

In my bachelor thesis I compare the novel Stříbrný vítr1 by Czech author Fráňa Šrámek 

with the movie adaptation made by Czech filmmaker Václav Krška.  

The most important aspects of Šrámek’s novel are: disrupted composition, poetic language 

and the subject perspective of the main character Jan Ratkin. The composition is formed by 

the crucial points of the life of Ratkin during his growing up. Šrámek’s poetic language is full 

of metaphors, metonymies and personifications. The most important stylistic feature of the 

text is its subjectivisation which is used to express the shifts of the mood of the main 

character. The main topic of the novel is the youth and how it is changed on its way to 

adulthood. The name of the novel “Stříbrný vítr” is a metaphor for the longing of the main 

character, who longs to revolt, to love and to know the world. 

The filmmaker Václav Krška altered both the story and the whole message of Šrámek’s 

piece of art. Krška changed the time frame from thirteen years to one year, therefore the main 

story is no longer about Ratkin’s growing up, but it depicts one year of his almost adult life. 

Another change was to focus on the love motive while neglecting other motives e.g. Ratkin’s 

revolts and his effort to evolve both sexually and spiritually. The main story is therefore a 

love romance between him and a girl Anička, who originally appeared only in the last two 

chapters of the novel.  

Krška’s approach differ from Šrámek’s also in the terms of style. In the movie there are 

omitted the aspects of realism and naturalism and instead Krška creates his own idealistic 

picture of the youth, beauty and nature. This vison, however, is completely remote form 

Šrámek’s original work and his subjective view on reality. The movie is not concerned with 

Ratkin and the pattern of his feelings and emotions, but rather depicts the rustle and hustle of 

the small town, where the story takes place.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Silver Wind 



5 
 

 

Úvod 

 

Hlavním tématem bakalářské práce je srovnání románu Fráni Šrámka Stříbrný vítr 

s filmovou adaptací režiséra Václava Kršky. Cílem práce je ozřejmit problém adaptace prózy, 

jež se nenabízí ke konvenčnímu dramatickému pojetí, ale naopak se zdá být svojí rozvolněnou 

strukturou a lyrickým charakterem pro film nevhodná.  

Nejprve je v práci nastíněn profesionální vztah mezi Šrámkem a Krškou, který na mnoha 

místech spojuje umělecké dráhy těchto dvou autorů. Poté přistupuji k podrobné analýze 

románu Stříbrný vítr, která obsahuje rozbor kompoziční výstavby románu, lyrického slohu a 

dále pak jeho motivické skladby. Tento rozbor je postaven do přímého kontrastu s následnou 

analýzou Krškovy filmové adaptace.  

Hlavní adaptační problém tkví v konvenčním dramaturgickém pojetí filmu, které nutilo 

režiséra narušit stavbu díla a vytvořit syžet založený na romanci. Ačkoli se moje kritické 

hodnocení řídí ahistorickým přístupem k filmu, je třeba na úvod říci, že na podobu adaptace 

měla vliv nejen fáze vývoje filmové řeči, ale také soudobé politické klima. Film na jednu 

stranu rozrušil tradici budovatelských a propagandistických témat a zaměřil se na citový život 

člověka, na stranu druhou můžeme ve filmu rozeznávat i vyhovění dobové hierarchizaci 

hodnot v kontrastu se světem měšťáctví. Navíc podobu filmu ovlivnila cenzura 

anarchistických a naturalistických prvků a stylizací.  

Film Stříbrný vítr jsem hodnotil z dnešní perspektivy, kdy se nabízí celá škála možností, 

jak obrazově ztvárnit subjektivní dimenzi, stavy mysli atd. Zabývám se proměnami látky 

(časová kondenzace), ztvárněním látky a deformativními zásahy. V hodnocení filmu je třeba 

si uvědomit, že nejde jen o to, jestli je režisér inovativní, ale také o to, zda nepopírá autora 

předlohy i tam, kde by ho dobová klišé nesvazovala. Pro film atraktivní rysy románu Krška 

nevyužil a místo toho je popřel. 
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Šrámek vs. Krška 

 

Umělecká tvorba spisovatele, dramatika a především filmaře Václava Kršky je hned na 

několika místech protnuta díly spisovatele, básníka a dramatika Fráni Šrámka. Šrámek nejen 

ovlivnil filmovou a literární poetiku Václava Kršky, jeho lásku k lyrickému jazyku a touhu 

zobrazovat krásu v co nejčistší podobě; Krška si často přímo vybíral Šrámkova literární díla, 

která se pak pokoušel ztvárnit pomocí filmového media. Šrámkovým dílem, které Kršku 

ovlivnilo nejvíc a jež zároveň přetvořil ve svůj pravděpodobně nejzásadnější film, je adaptace 

románu Stříbrný vítr. Ještě před tímto filmem však Krška natočil velmi úspěšnou adaptaci 

Šrámkovy divadelní hry Měsíc nad řekou, a na sklonku své kariéry se znovu vrátil 

k Šrámkovi dvěma výraznými televizními adaptacemi povídek: Oklamal (televizní film 

Odcházeti s podzimem) a Popel.  

Dlouho před tím, než Václav Krška natočil svůj první film, věnoval se literatuře. Ve své 

silně lyrizované a expresivní tvorbě plné metafor se často uchyloval k motivům typickým pro 

Šrámkův Stříbrný vítr: mládí a erotické dospívání postav silně spjatých s přírodou. Lukáš 

Nozar ve své studii „Momenty života a díla Václava Kršky do roku 1945“ píše: „Zobrazování 

chlapeckého dospívání bylo považováno dobovou kritikou vůbec za hlavní téma Krškova 

literárního snažení.“2 Jan Dvořák ve své odborné práci Stříbrný vítr – kniha a film dokonce 

dává Krškův umělecký přístup do přímé paralely se Šrámkem: „ [Šrámek a Krška] byli 

vyznavači kultu mládí jako trvalé hodnoty lidského života. Vlastnosti raného věku, zejména 

upřímnost, čistotu prožitku, odbojnost a výbojnost, povýšili na základní a věčné principy 

člověčího usilování.“3 Dvořák poté zmiňuje i osobní pouto, které mezi oběma muži vzniklo 

během jejich dlouholeté známosti: „Jak režisér často s ostychem vzpomínal, spisovatel v něm 

spatřoval svého druhého Ratkina. Vypozoroval jeho enormní citlivost, intenzitu vnímání, 

introvertnost. Imponující hledání jako nikdy nekončící proces je vlastní postavám Šrámkovým 

i Krškovým.“4 

Krška se zabýval Šrámkem i v rámci své dramatické a divadelnické kariéry. Roku 1939 se 

Krška poprvé kreativně zmocnil Stříbrném větru, když ho přepracoval do podoby divadelní 

hry, která měla premiéru při příležitosti otevření nového divadla v Písku. Jan Dvořák 

                                                           
2 Lukáš Nozar,„Momenty života a díla Václava Kršky do roku 1945“, Homosexualita v dějinách české kultury, 

ed. Martin C. Putna a kol. (Praha: Academia, 2013) 414 
3 Jan Dvořák, Stříbrný vítr – kniha a film (Sobotka: Středisko městské kultury Sobotka, 2003) 14 
4 Dvořák, 14 
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charakterizuje hru jako impresionistickou a přirovnává ji k Šrámkovým dramatům Léto a 

Měsíc nad řekou. Dále uvádí: „Volná románová stavba vedla Kršku k tomu, že místo 

koncentrovaného dramatického tvaru vytvořil sled scén, odrážejících Ratkinův vnitřní svět 

dojmů a vjemů. Tím se velice přiblížil faktuře filmového scénáře, takže text představuje 

vlastně jednu z prvních variant pozdější filmové podoby látky.“5 Přes svoji podobnost 

pozdějšímu úspěšnému scenáristickému zpracování, hra v době svého uvedení u kritiků 

propadla, především z politických důvodů. Podle Nozara soudobé kritiky hodnotily 

představení jako „špatně korespondující s potřebou vlastenecké, aktivistické, optimistické a 

zdravé kultury, jakou vyžaduje národní situace v protektorátu.“6 Zároveň publikum špatně 

přijímalo „erotizují podtext a odtabuizovanou otevřenost“7, která způsobila, že hra byla po 

první repríze zakázána. Svoji první zkušenost s cenzurou získává tedy Václav Krška ve 

stejnou dobu, kdy začalo jeho dlouholeté soudní stíhání za homosexuální styky s muži.  

Ke svému oblíbenému básníkovi se režisér vrátil až po 14 letech, kdy natáčel adaptaci 

divadelní hry z roku 1922 Měsíc nad řekou. Až na drobné odlišnosti a několik přidaných scén, 

především v exteriérech, se jedná o věrný přepis divadelní hry na filmové plátno. Marie 

Mravcová ve své odborné práci dokonce tvrdí, že šlo o přepsání tak doslovné, že film Měsíc 

nad řekou npovažuje za originální filmové dílo, ale za jednu ze zdařilých inscenací hry.8 

Z Krškových filmů však přijali diváci Měsíc nad řekou nejlépe a soudobá filmová kritika byla 

oplývala pozitivním hodnocením. Dvořák o filmu například píše, že je to „Pozoruhodná a 

subtilní studie o složitosti lidských vztahů, o neustálém generačním napětí, o hledání smyslu 

života, o touze po volném prostoru.“9 Krškovi se povedlo zachytit křehkou poetiku díla, 

kterou podpořilo komorní zpracování a velmi přirozené výkony herců, především Dany 

Medřické a Eduarda Cupáka.  

Měsíc nad řekou se podobně jako Stříbrný vítr zaobírá ideály a sny mládí, na rozdíl od 

románu však hra obsahuje vystřízlivění z mladistvých představ a smíření s všedním osudem. 

Tím, že Krška nejdřív adaptoval Měsíc nad řekou a následně Stříbrný vítr, postupoval vlastně 

nejen proti chronologii Šrámkovy tvorby, ale také proti autorovu přirozenému uměleckému 

vývoji. Jak píše Dvořák: „Zmoudření, ve které poselství [Měsíce nad řekou] vyústilo, bylo 

                                                           
55 Dvořák, 14 
6 Nozar, 406 
7 Dvořák 14 
8 Marie Mravcová, „Krška – Šrámek: Stříbrný vítr“, Film a literatura (Praha: Československý filmový ústav, 1988) 
9 Dvořák 19 
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hned vzápětí vyvráceno neklidem Jana Ratkina, takže jakoby vznikl bezděčný diptych, 

shodný koncepčním směřováním i mnohými motivickými vazbami.”10  

Krška natáčí svůj Stříbrný vítr v roce 1954, (o úskalích této adaptace budeme mluvit 

později) a k Šrámkovi se vrací až na konci života, a to dvěma středometrážními televizními 

filmy, adaptacemi povídek „Oklamal“ a „Popel“. V případě těchto adaptací se zdá, že Krška 

našel poprvé rovnováhu mezi věrností předloze a vlastním originálním pojetím. 

Povídku „Oklamal“ Krška natáčí v roce 1965 a do distribuce ji uvádí pod názvem 

„Odcházeti s podzimem“, čímž odkazuje ke své vlastní próze, podle které byl po zásahu 

cenzury a vyškrtání homosexuálních motivů natočen jeho první film Ohnivé léto, na kterém 

spolupracoval v roce 1939 ještě s režisérem Františkem Čápem. Touto změnou názvu chce 

Krška nejspíš stvrdit pevné pouto, které váže jeho tvorbu s dílem nedostižného vzoru. Ve 

filmu Odcházeti s podzimem se nechává inspirovat osudem Šrámkovy hrdinky Erny, která 

nedokáže odolat možnostem, jež jí přináší její krása, a oddá se prostopášnému životu 

s poručíky. Teprve když zestárne, uvědomí si prázdnotu svého života, kterou se rozhodne 

naplnit smutkem vdovy po poručíku Bartlovi, neboť si vsugeruje, že se zabil z nešťastné lásky 

k ní. Krška adaptuje látku nápaditým způsobem, začíná svůj film už v čase, kdy je z Erny 

životem poznamenaná a zatrpklá žena, která do své mladické minulosti vstupuje už pouze 

prostřednictvím halucinogenních sekvencí, během nichž rozmlouvá se svými bývalými 

milenci. Erna v podání Blanky Bohdanové, v jejímž výkonu se prolíná autenticita duševní 

poruchy se smyslem pro lyrické vyznění filmu, se propadá stále hlouběji a hlouběji do svých 

snů. Film končí působivou snovou sekvencí, kdy Erna sama uvěří své smyšlence. Pokud 

v žádném jiném, tak minimálně ve filmu Odcházeti s podzimem se Krškovi bezchybně daří 

postihnout Šrámkův dramatický a emotivní psychologismus. 

Film Popel (1969) stojí v oboru krátkometrážního filmu jistě také za zmínku, jeho kvality 

však narušuje přehnaná teatrálnost a zbytečně melodramatické zásahy do dramaturgie scénáře. 

To jsou kroky, které Krška činil i při přepracování Stříbrného větru a budeme se jimi tedy 

podrobněji zabývat později. V původní povídce Šrámek víceméně chronologicky popisuje 

dospívání samotářské Sofky, její nešťastné manželství a dospívání její dcery Pavly. Ponurou 

atmosféru nešťastné domácnosti prosvětlí až příchod volnomyšlenkářského studenta Ludvíka. 

Krška ve své adaptaci umísťuje do středu dění právě tuto mužskou postavu a její vztah ke 

dvěma ženám: matce Sofce a dceři Pavle. Děj filmu se odehrává na pozadí rozpadajícího se 

manželství Sofky s tím, že postupně jsou odtajňovány dramatické události z její minulosti. 

                                                           
10 Dvořák 20 
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Tento postup chvíli funguje a buduje napětí, ale když režisér odhalí všechny „karty“, mezi 

nimiž najdeme i některé situace, které si sám vymyslel, začne rodinné drama ztrácet na 

působivosti. Krškovu dramaturgii však nelze jednoznačně odsoudit. Šrámkem letmo nastíněné 

charaktery režisér prohlubuje a vdechuje postavám život. Z veselého floutka Ludvíka se stává 

zároveň krasořečník, kterému tak autor scénáře může vložit do úst spoustu vlastních 

metaforických přirovnání a básnických obratů, které velmi často „šustí papírem“. Přesto místy 

divák místy podléhá sugestivnímu projevu Victora Preisse podlehnout a nechává se unášet 

proudem jeho slov, jím skvěle modulovaným, podobně jako obě ženské postavy. Kláře 

Jernekové se sice daří vyjádřit Pavlin rozkvět v zamilovanou dívku, ve vypjatých scénách 

však pod režisérovým vedením upadá do patosu ještě hlouběji než Preiss. Skutečným 

triumfem televizní adaptace „Popelu“ je pak Vlasta Fabianová, která ztvárňuje svoji 

zlomenou a rozpolcenou Stefku bravurními proměnami umírněného hereckého výrazu. 

Jiskření mezi ní a Ludvíkem patří k tomu nejsilnějšímu, co film, v němž režisér opět až 

suverénně překročil hranici dělicí lyrickou stylizaci od kýče, nabízí.   

 

Analýza románu Stříbrný vítr 

 

Román Fráni Šrámka Stříbrný vítr lze považovat za zmapování emocionálního i 

myšlenkového vývoje dospívajícího básníka. Šrámek poprvé zcela obnažuje svoji fascinaci 

tématem mládí, ke kterému se později ještě mnohokrát vrací ve svém básnickém, prozaickém 

i dramatickém díle. Mládí je v románu charakterizováno jako nespoutaná, vzdorná síla, která 

čerpá energii z naivních snů o vzrušující budoucnosti. To, co budoucnost skýtá především, je 

pak úplné naplnění ideálu lásky a krásy. Hlavní hrdina románu, Jan Ratkin, nejspíš budoucí 

básník, tuto svoji mladickou touhu po uskutečnění snu; sílu a především víru v jeho možné 

uskutečnění nazývá „stříbrným větrem“. Ratkinova víra je na jeho životní pouti mnohokrát 

nalomena, a on se zmítá v mladických bolestech a deziluzích způsobených jak jeho okolím, 

tak jeho vlastními prožitky. Na konci románu si však Ratkin uvědomuje, že právě 

v akceptování bolesti a v aspoň částečném prozření spočívá síla života a tím se ocitá na prahu 

duševní dospělosti. Šrámkovo silně lyrizované a subjektivizované dílo je ovlivněno projevy 

básnického impresionismu, uchyluje se rád také k polohám realistickým a naturalistickým. 

Můžeme zde shledat i mnohé pozůstatky Šrámkovy anarchistické tvorby. 
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Stříbrný vítr se zrodil ze Šrámkovy časopisecky vydávané nedokončené prózy Buřiči a 

z několika dalších povídek, které vycházely v letech 1903 – 1908.11 Možná právě díky 

Šrámkově kompilaci již vyšlých literárních segmentů, působí jeho román epizodicky a jeho 

narativní výstavba je značně rozvolněná. František Všetička ve své literárně-vědné publikaci 

Možnosti Meleté píše, že Stříbrný vítr postrádá epickou nosnost a to především díky svému 

lyrickému charakteru. Všetička uvádí: „Účast silného lyrického prvku v epickém žánru se 

projevuje zejména ve stavbě díla, které postrádá postupné epické zauzlování děje, jeho 

kulminaci a rozuzlení.“12  Dále dodává: „Stříbrný vítr se v podstatě rozpadá na řadu drobných 

jednotek, jež jsou k sobě volně přiřazovány a přistavovány; mezi jednotlivými jednotkami 

nevládne přitom princip nutné následnosti a podmíněnosti a neexistuje mezi nimi mnohdy 

myšlenková logická vazba.“13 Všetička tu v podstatě rozvíjí teorii Mojmíra Otruby, který už 

v 60. letech ve své studii o Stříbrném větru zmiňoval základní princip Šrámkova uměleckého 

slohu, jímž byla metoda „volného přiřazování či prostého přistavování drobných jednotek do 

souhrnu, který je teprve vlastním nositelem významu, aniž jednotky v něm obsažené jsou 

vždy spojeny myšlenkově logickou vazbou“14. František Buriánek, který se Šrámkovi 

zevrubně věnuje v několika statích a publikacích, se při analýze kompozice románu odvolává 

na samotného Šrámka, jenž v doslovu ke druhému vydání Stříbrného větru nazývá skladbu 

svého románu improvizační a v doslovu popisuje svoje marné snahy přepracovat ho pro druhé 

vydání: „Na improvizační skladbu románu sáhnout jsem se neodvážil. Nemohl jsem a 

nemohl. O té operaci nechtěl Ratkin ani slyšeti.“15  Buriánek se nevyjadřuje striktně 

odbornými termíny, jako výše citovaní autoři, používá poetický slovník, ne nepodobný slohu 

jeho oblíbeného básníka. O stavbě románu pak píše: „Nejde tu tak o pevné sřetězení a 

sjednocení románového děje, nejde ani o uzavřený životní osud jeho hrdiny. Jde o hluboké, 

bolestné i radostné prožití mládí, jde o změření rozporu mezi jeho krásným snem a čistou 

touhou a mezi nehezkou a nemorální skutečností měšťáckého světa.“16 Buriánek hovoří o 

novém kompozičním tmelu románu, jímž je podle něho „stálé citové napětí.“17 Všichni 

zmiňovaní literární vědci se tedy shodují, že epizodičnost Stříbrného větru, samozřejmě spolu 

s jeho vytříbeným poetickým jazykem a silnou subjektivizací, činí z románu spíše lyrické, 

nežli epické dílo, a zároveň uznávají, že díky tomuto faktu se stal román ve své době 

                                                           
11 František Buriánek, Národní umělec Fráňa Šrámek (Praha: Státní nakladatelství, 1960) 63 
12 František Všetička, Možnosti Meleté (Olomouc: Votobia, 2005) 125 
13 Všetička 125 
14 Mojmír Otruba, „Poznámka k umělecké metodě Šrámkova Stříbrného větru“ Česká literatura VIII 1960: 232 
15 Fráňa Šrámek, Stříbrný vítr (Praha: Československý spisovatel, 1985) 335 
16 Buriánek 65 
17 Buriánek 65 
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novátorským počinem. Teorie všech tří se však liší, pokud jde o chápání jednak kompoziční 

výstavby románu, jednak jeho hlavních motivů. 

Nejkomplexnější schéma kompozice Stříbrného větru vytvořil František Všetička, který 

román rozděluje do tří částí končících významnými událostmi Ratkinova života: smrt strýce, 

Ratkinovy osmnácté narozeniny a jeho emocionální a intelektuální dospělost na konci 

románu.18 Pro všechny tři části Všetička vytváří tabulku, ve které analyzuje Ratkinovy vztahy 

k ženám, přátelům a jeho vzorům. Zabývá se také měnícím se prostředím, ve kterém se Ratkin 

nalézá.19 Avšak jako všechny tabulky, je i tato poněkud zjednodušující a nelze ji aplikovat 

beze zbytku. Všetička se zabývá pouze předmětnou skutečností a nikoli myšlenkovým a 

představovým světem Ratkina, který je však pro stavbu románu zásadní. Všetička například 

zapisuje jména Lidky a především strýce Jiřího jen do prvního sloupce, který náleží „první 

části“, ačkoli vzpomínka na Lidku rezonuje i v části druhé a strýc Jiří prostupuje celým dílem 

jako Ratkinův pomyslný průvodce.   

Mojmír Otruba rozděluje román na dvě části a to podle filozofujících otázek, které si Jeník 

Ratkin sám sobě klade a které určují jeho postoje a činy. Jedno „myšlenkové pásmo“20 je 

podle Otruby „neseno Jeníkovou otázkou je bůh? A jaký je bůh? – druhé jsou jeho cesty za 

poznáním lásky; jedno se tedy s hrdinou ptá po obecné existenci světa a jeho podmíněnosti, 

druhé po vnitřním tajemství lidského života.“21 Otruba tedy vnímá 13. kapitolu jako předěl, 

během kterého si „konečně hrdina odpovídá, že není boha, nebo alespoň není boha, jak o něm 

učí církev“22 a začne se více zabývat otázkou lásky. Otruba však sám svoji teorii částečně 

popírá, když přiznává, že se pásma navzájem prostupují. Rozdělit striktně knihu na dvě 

poloviny tedy také není zcela adekvátní.  

Kompoziční výstavbu románu nejjednodušeji a zároveň nejpřiléhavěji popisuje František 

Buriánek ve své monografii Fráňa Šrámek. O výstavbě píše, že „je určována fázemi hrdinova 

dospívání. Syžetová stavba je tedy budována z jednotlivých životních kapitol, jednotlivých 

fází, respektive situací jeho intelektuálního, citového a smyslového vývoje: Syžetová linie 

nemá, nemusí mít plynulou souvislost, tu tvoří sama ústřední postava románového příběhu.“23 

Buriánek se tak oprošťuje od vykonstruovaných hypotéz a zaměřuje se na podstatu románu. 

To samé by se dalo říci o jeho analýze tematické výstavby Stříbrného větru. O 

                                                           
18 Všetička 135-136 
19 Všetička 137 
20 Otruba 233 
21 Otruba 233 
22 Otruba 233 
23 František Buriánek, Fráňa Šrámek (Praha: Melantrich, 1981) 86 
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Šrámkově románové tvorbě píše: „V podstatě to byla otázka, jak žít lidský život, v čem najít 

jeho krásu a jeho pravdu, někdy dokonce, zda má vůbec hodnotu a jakou.“24 Tematiku 

Stříbrného větru dává do souvislosti se Šrámkovou poezií, dramatem a krátkou prózou: 

„Všechny tyto různé druhy literární tvorby měly v podstatě jeden jediný zdroj: autorův životní 

prožitek, autorův niterný konflikt, potřebu osobní katarze – ovšemže vždy v souvislosti, 

v dotyku nebo sporu s objektivní realitou světa.“25  

Detailnější motivické analýze podrobil román Všetička, který přichází s hypotézou o dvou 

hlavních motivech, kterými jsou „stříbrný vítr“ a „krev“ a hovoří o nich jako o motivech 

protikladných a imperfektivních.26 Motivy románu jsou podle Všetičky protikladné proto, že 

„motiv stříbrného větru představuje jeho iluzívní složku, kdežto motiv krve jeho složku 

deziluzívní. Motiv stříbrného větru vyjadřuje touhy, přání, sny a nejasné pocity mladých lidí a 

motiv krve ukazuje jejich neustálé rozrušování a ničení.“27 Imperfektivnost motivů vidí 

Všetička v jejich neukončenosti, jakési absenci naplnění. Ačkoli se zdá být velmi 

zjednodušující omezit motiviku románů na pouhé dvě varianty, stojí za to zmínit Všetičkovo 

shrnutí teorie o jejich imperfektivnosti, díky níž se opět dostáváme k otázce kompozice 

románu: „Skutečnost, že Šrámkův román je vybudován na imperfektivních motivech (nikoli 

na signálních), se nezbytně projevuje na jeho celkové výstavbě.“28 Nedokonavostí motivů lze 

tedy vysvětlit nedokonavost celého románu, o kterém Všetička píše, že je „nekončící a bez 

závěru.“29  

Z řečeného vyplývá, že analyzovat kompozici Stříbrného větru je poměrně náročné a 

prakticky žádná z teorií neobsáhne tuto problematiku úplně. Co se tedy v románu jeví jako 

důležitější a především uchopitelnější, jsou témata a motivy v něm obsažené. Avšak, než 

začneme zevrubněji analyzovat motivickou skladbu, je třeba se podívat na samotný jazyk díla, 

neboť ten je vedle uvolněnosti románové kompozice hlavním činitelem lyrizující básnické 

stylizace.   

 

Šrámkův lyrický sloh se opírá především o obrazná pojmenování, jako jsou metafory, 

metonymické vazby a personifikace. Mojmír Otruba ve svém článku „Šrámkovo slova a svět“ 

zmiňuje, že tato obrazná pojmenování mají většinou u Šrámka přímý význam a tak jeho text 

                                                           
24 Buriánek, Národní umělec Fráňa Šrámek 64 
25 Buriánek, Fráňa Šrámek 80 
26 Všetička 124 
27 Všetička 124 
28 Všetička 125 
29 Všetička 125 
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zpřítomňuje skutečnost vnímanou smysly, „všemi smysly, nejen to, co vidíme a slyšíme, ale i 

co chutnáme, čicháme, hmatáme.“30 Obrazná pojmenování tak odkazují převážně k běžné 

skutečnosti, jíž jsou přírodní i civilizační jevy: vítr, oheň, stromy, obloha, obydlí, potrava 

apod. Text proto odkazuje nejen ke hmotné a smyslové skutečnosti, ale i k „přírodní a lidské 

skutečnosti elementární“31.  

Šrámkovy metafory Otruba rozděluje do dvou kategorií: na ty, které navozují konkrétní 

smyslový vjem („ruce jak suché lupeny. Šelestily, když jej hladila po vlasech“32) a na ty, které 

„ve svém nakupení vyvolávají obecný fakt smyslovosti a hmotnosti“33 („Pak byli v lukách, 

byli jimi jakoby uchopeni a neseni, jakýsi zelený chlap tě chytil a hodil druhému, druhý 

třetímu a vítr zvonil v zubech. Pěšinky je pozdravovaly a nastavovaly stopy, vyryté jejich 

šťastným a mladým útěkem vstříc slunečnému větru, aby je osušil.“34) 

Častou vlastností Šrámkova textu je také jeho hybnost; vzpomínky, představy, sny často 

přechází do skutečnosti a hranice mezi nimi je často nezřetelná. Otruba o tom píše:  „Pomocí 

metafory se vždy dostávají do vztahu jedna skutečnost s druhou, v něčem jí podobnou, a po 

mostě podobnosti také může jedna věc v druhou přímo přecházet.“35 Jako příklad pak uvádí 

Ratkinův dojem z dopisu, který Zachovi napsala Anděla: „Ratkin stále ještě hledí na ta 

písmena, ale teď jsou to malé jakési bytosti s široce rozevřenými, křičícími ústy; je tu také 

srdce a v něm vězí nůž; ale jsou tu také divoce rozpuklé, vášnivé rty, červená pečeť hříchu.“36 

Šrámek však svůj text prokládá celými snovými sekvencemi, které nenápadně čtenáři 

podstrkuje, aniž by ho upozornil, že nejde o realitu. Tak je tomu například během rozhovoru 

se Staňkem v jeho pokoji: 

 

 Jeník hleděl na jeden obraz na stěně. Lovec s tesákem v ruce a rozzuřený kanec hnali se 

tam proti sobě. Chtělo se mu skoro vykřiknouti, zavřel oči. Teď! Teď! Zdálo se mu, až otevře 

oči, že uvidí na obrazu již něco jiného: rozdrásané tělo, krev! Krev! 

Otevíral pomalu oči. První, co uviděl úzkou štěrbinkou pod přivřenými víčky, byla - - -  

Ale jak se tu vzala jeho matka? 

Stála před ním a držela v ruce něco bílého. Blažené teplo válo z toho i z jejího obličeje. Co 

to bylo? Ach! Když byl malým hochem, matka mu vždycky na noc nahřála noční košilku; 

                                                           
30 Mojmír Otruba, Hledání národní literatury, „Šrámkovo slova a svět“ (Praha: Academia, 2012) 298 
31 Otruba 299 
32 Šrámek 9 
33 Otruba 299 
34 Šrámek 35 
35 Otruba 299 
36 Šrámek 235 
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zatetelil se vždycky zimomřivě a pak s rozkoší vjel do toho blaženého tepla, které mu matka 

překlopila přes hlavu. 

Otevřel rychle oči. 

Nic. Jenom jako by někde dveře prudce zapadly. A hukot větru v telegrafních drátech; 

takový zvuk. A nic. 

Staněk seděl před ním a kýval tělem, jako někdo, kdo hraje na piano.“37 

 

Šrámek v této scéně přechází z reality k představě, od představy ke snu a ze snu se vrací 

zpátky do prázdné reality, symbolizované oním „nic“.  

Tato prostupnost hranic souvisí ještě s jedním výrazným prvkem Šrámkovy lyriky a tím je 

její nedořečenost, náznakovost. Otruba píše: „Síť metafor ve Šrámkově textu je sítí náznaků, 

kterými jsou obetkána prázdná místa nevysloveného, a tato prázdná místa mají silnou 

sémantickou potenci, provokují svou nevysloveností.“38 Text je přeplněn výrazy jako: „snad“, 

„nějaký“, „kamsi“, „jaksi“ apod. Například v úryvku: „Cosi bylo ve vzduchu, vůně nějaká 

známá. A už ne vlastně vůně, ale proudění jakési vřelé, složené z tichého smíchu, vzdechů a 

šelestícího šatu.“39  

Tato náznakovost je patrná i ze způsobu, jakým Šrámek píše dialogy svých postav: přímá 

řeč splývá s nepřímou a polopřímou, čímž je čtenáři často zastřen přesný obsah rozhovoru: 

 

Otec ani si není vědom proč, ale ocitá se náhle v rozpacích.  

„Jdi si na půl hodiny ven,“ poroučí Jeníkovi. 

Ne, Jeníkovi prý se nechce. 

Poroučí znova, rozkřikuje se. 

Ne, nepůjde. 

A pročže nepůjde? 

„Zuby rozbolely,“ povídá hoch a dívá se přitom otci do očí se zcela zřejmou posměšností.“ 

 

Lyrizace Stříbrného větru souvisí do velké míry také s jeho subjektivizací, neboť většina 

románu je vyprávěna skrz percepční hledisko hlavní postavy. Jak píše Otruba: „Významové 

kvality a hodnocení jevů se mění podle toho, jak se mění to, k čemu jsou vztaženy. A u 

Šrámka, jehož nazírání je tvrdošíjně naivní, předspolečenské, nemůže být jiného základního 

                                                           
37 Šrámek 94 
38 Otruba 289 
39 Šrámek 133 
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vztažení než relaci k individuu.“40 U Ratkina není těžké si všimnout, že nejvíce odráží stav 

jeho mysli způsob, jakým vypravěč popisuje okolí. Například, když se na konci románu blíží 

jeho milostné naplnění s Aničkou, Ratkin si projektuje svoji radost i do přírody, kterou vidí 

oknem z vlaku: 

  

Tu a tam podél trati zamával někdo šátkem směrem ke vlaku; ale Ratkinovi připadalo, že 

celý kraj kolem radostně mává, i vlčí máky na okraji polí mávali červenými šátky, nad lesy 

rozčechrávaly se stříbrné oblaky, jak vlající bílé šátky, nad chaloupkami vesniček stály bílé 

sloupečky dýmu jak něžné oddychování dobrotivých úst, všechno bylo takové nedělní a cítilo 

s ním jeho radost, vkleče by to rád všechno poznal, vkleče by rád za všechno poděkoval.41 

 

Míra subjektivizace popisu je však zcela zřejmá až po srovnání různých nálad, kterým 

Ratkinův pohled podléhá. Jakmile chlapec vystoupí z vlaku a setká se s otcem, zvídavý 

výslech, kterému je hned podroben, ho popudí. To se promítne i do popisu okolí: 

„Skřivánkovi jako když hrdélko smáčknou, nezpívá už. Silniční prach začpěl a v hrdle štípl.“ 

 

Ačkoli je Stříbrný vítr vyprávěn především z perspektivy hlavní postavy, Šrámek 

subjektivizuje svoji prózu také užitím perspektiv některých dalších postav. Autorský vypravěč 

fokalizuje vyprávění skrze Ratkinova otce, strýce Jiřího nebo profesora Ramlera. Jako 

fokalizátory ale používá i méně důležité postavy. Další perspektivou, kterou autor často 

zapojuje do vyprávění, je jakési obecné mínění – např. města, spolužáků atp. V neposlední 

řadě se zdá, že si vypravěč zachovává také perspektivu vlastní.  

Autorský vypravěč bývá často nazýván také objektivním. Avšak vypravěč románu Stříbrný 

vítr, ačkoli používá vyprávění ve třetí osobě a tím pádem se na příběh dívá zvnějšku, nikoli 

zevnitř, se zdá být na životě svých postav citově zainteresován. Například, když se Ratkin 

seznámí s herečkou Helenou, jejíž divadelní svět barev a vůní Ratkina okamžitě nadchne, je 

její popis vypravěčem nesmlouvavý: „třicítiletá paní s bledým, úzkým obličejem, vypadlá 

jaksi z obhroublého rámce potulné šmíry; hrávala nešťastné matky a ženy tiše trpící; hrávala 

však z nouze i hašteřivé tetky, nechutné figurky z frašek“42 Tímto popisem se vypravěč 

značně odchyluje od představy Heleny, jak ji vnímal sám Ratkin, který ji přirovnává ke 

kněžně ze zámeckého parku, svojí platonické lásce. Vypravěče bychom tedy mohli nazvat 

                                                           
40 Otruba 302 
41 Šrámek 303 
42 Šrámek 107 
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spíše subjektivním s tím, že subjektivizace většinou splývá s perspektivou postav, popřípadě 

rovnou s jakýmsi obecným míněním.  

Hlavní postavou románu je Jeník Ratkin a většina příběhu je vyprávěna z jeho perspektivy. 

Avšak dříve než se čtenář setká se samotným Ratkinem, vypravěč předesílá obraz jeho otce. 

K otci se v prvních několika kapitolách často vrací a nechává ve vyprávění zaznít z jeho 

perspektivy: „Vážným a střízlivým mužem byl soudní Ratkin, a když se mu narodil hoch, 

nemyslil na krásný zázrak; zprvu to ovšem patřilo více mámě, ale jakmile se to počalo 

podobati trochu malému mužskému, tu už zase on musel věděti, jak se s tím zachází, jedno 

oko přísné lepší než dvě shovívavé, desetkrát raději zakaž a jednou dovol, klesti, cepuj a 

neodpusť!“43 V této ukázce přechází víceméně objektivní vypravěč v perspektivu otce. Avšak 

hned vzápětí, aby ukázal svůj nesouhlas s názory otce, dopouští se subjektivního hodnocení: 

„Nebylo dosud příležitostí k velkým, dávaly se alespoň malicherné rozkazy. A těch bylo, až 

bůh bránil.“44 Je tedy zřejmé, že ačkoli se vypravěč dokáže vcítit i do záporných postav, má 

vždy potřebu jejich vnitřní hledisko následně zesměšnit a zaujmout kritický postoj.  

V osmé kapitole vypravěč zaznamenává jakési maloměstské mínění, které mu poslouží k 

expozici rodiny Staňků: „Staňkův otec byl jedním z nejzámožnějších občanů, měl parní pilu a 

veliký obchod s dřívím. Vyprávělo se ovšem po městě, že i nejhlubší sud má konečně dno a 

že přece u Staňků žili nad své poměry. A s náležitým přitlumením hlasu napovědělo se tu a 

tam i více. Že například pan Staňek zadíval se rád i do jiných než ženiných očí.“45 Dalo by se 

tedy říci, že se zde uchyluje k jakési obecné perspektivě města, ke které se ještě několikrát 

vrací, popřípadě ji zužuje na perspektivu studentů atp. Je však zajímavé, že toto obecné 

mínění nikdy nekonfrontuje se svým vlastním, jako je tomu například u monologů otce, ale 

zdá se naopak, že nemá potřebu se od něho distancovat. 

Mezi vedlejší postavy, jejichž myšlenkový obraz světa dostane nejvíce prostoru, patří 

zajisté Ratkinův otec, strýc Jiří a profesor Ramler, avšak autor se v románu detailněji zabývá i 

celou řadou dalších postav. Např. paní Staňková, díky jejíž polopřímé řeči se čtenář dozví, jak 

reaguje na manželovi časté zálety: „měla snad krásnou svou tvář poškozovati slzami, 

vyplakávati oči, když jí tak slušel dobývačný úsměv? Ne, paní Staňková byla rozumná žena, 

dovedla si nalézti náhradu a využíti dne; ano, musela si pospíšiti tím více, poněvadž neklamně 

cítila, že její den se už svečeříval.“46 Přesun na vševědoucí a nadhlednou pozici však opět 
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uvede předkládané subjektivní názory do patřičných mezí: „Nakonec klamala paní Staňková 

sama sebe; nepozorovala už ani, že nabízí stále méně a méně. Byly to stále ubožší a ubožší 

prostředky, jimiž bylo možno udržeti se na čas nad vodou.“47 Další postavy, jejichž postoje a 

názory jsou čtenáři odkryty, zaujímají nepatrně jinou pozici tím, že se stávají součástí 

přímých promluv často určených Ratkinovi.  

Postav, které v románu slouží jako vypravěči vložených epizodických vyprávění, je 

několik. Hned v první kapitole babička vypráví Ratkinovi příběh o pruském vojákovi. 

Spolužák Staněk vypráví o tom, jak služebná Eliška zkrotila jeho matku, paní Staňkovou. 

Dopis Lidky Ratkinovi líčí pohádku o labuti, Zach se svěřuje se vztahem k prostitutce Anděle, 

který dokládá jejím dopisem. Ačkoli všechna vložená vyprávění nesouvisí přímo s Ratkinem 

a často nás nechávají nahlédnout do intimního zázemí a tím též psychologie vedlejších postav, 

vždy se nějak k Ratkinovi vztahují: ať už zrcadlí jeho samého, nebo stimulují jeho další 

vývoj. Babiččino vyprávění probudí v Ratkinovi touhu pochopit Boha a jeho počínání, 

Staňkova příhoda odhaluje v Elišce podobný vzdor, jako má sám Ratkin. Buriánek o 

vedlejších figurách dokonce píše: „Ostatní postavy jsou viděny a vstupují do děje jen ve 

vztahu k ústřednímu hrdinovi, nekomplikují svou existencí a svými problémy celkovou 

stavbu románu a nevyžadují si samostatného prostoru.“48 Toto tvrzení je pravdivé, pouze 

pokud opomineme kapitolu šest a šestnáct.  

Všetička používá kapitoly šest a šestnáct, věnované strýci Jiřímu a profesoru Ramlerovi, 

jako mezní body, které rozdělují román do tří, výše zmiňovaných celků.49 Ačkoli jsme tuto 

teorii odvrhli jako vykonstruovanou, nelze upřít těmto dvěma kapitolám zásadní roli 

v kompozici románu. Je zbytečné používat obraty typu „narušují jeho stavbu“, spíše by se 

hodilo říci, že ji ozvláštňují, tvoří z románu organický celek, který není přesně vymezen a 

naprogramován. V zásadě se k nim vztahuje to, co jsme řekli již výše o kratších vložených 

příbězích: že nějak odráží a rozvíjejí samotného Ratkina. Podle Všetičky dokonce signalizují 

jeho budoucí možný osud.50  

Stylizace kapitoly o strýci Jiřím může být jednak chápana jako líčení vypravěče, který chce 

čtenáři přiblížit pro Ratkina osudovou postavu strýce, jednak jako zaznamenání představy 

samotného Ratkina o strýcově smrti. Kapitola se začíná odvíjet spíše z jakési všeobecné 

perspektivy obyvatel vesnice a o Jiřím se zde mluví jako o cizinci: 
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Pak se asi k páté hodině objevil cizinec. 

Nalevo od lesního výběžku byl pahorek zarostlý vřesem; na onom pahorku, nad rudým 

polem vřesu, chviličku postál a pak zvolna scházel k lesu. Cizinec… 

A na kraji lesa opět chvilku postál, trochu přivřel víčka, jakoby pod nimi sny převracel, po 

obličejích kolem sebe se podíval, zase víčka přivřel a maličko se usmál. 

Nikdo ho tu neznal; zkrátka, cizinec.51 

 

Později se však pozvolna prosadí perspektiva Jiřího, která je kombinovaná s poetickým 

líčením posledních momentů člověka, líčením odpovídajícím romantické představě smrti. 

Tato romantizace je naplněna v samotném smrtícím výstřelu, který se rozezní lesy jako 

citoslovce radosti: „juchej!“52 Samotným označením Jiřího za “cizince“ Šrámek odkazuje 

k archetypální postavě tuláka, který se jakožto vyděděnec společnosti často objevuje 

v literatuře romantismu a svobodně cestuje světem. Ratkina představa nespoutaného 

tuláckého života přitahuje a i samotná vzpomínka na Jiřího smrt v něm zůstává jako něco 

bolestného, ale zároveň také cosi krásného, k čemu by se dalo v případě nouze uchýlit jako 

k vykoupení.  

Vložení příběhu o profesoru Ramlerovi je záhadnější, protože pro Ratkina tato postava 

nemá takový význam jako Jiří, ačkoli hraje bezesporu zásadní roli. Příběh je vyprávěn téměř 

výhradně z Ramlerovy perspektivy, takže ho interpretovat jako Jeníkovu představu nelze. 

Přesto však může být epizoda o Ramlerově cestě proti proudu času a jeho marná snaha o 

obnovení někdejší lásky pro Ratkina jakýmsi varováním. Podobně jako osud strýce Jiřího, i 

tato kapitola naznačuje stinnou stránku Ratkinem idealizovaného bouřlivého života. 

Významotvorné je i umístění této morální lekce hned za Ratkinovo milostné dobrodružství 

v nevěstinci. Další funkci šestnácté kapitoly lze spatřovat i v doplnění Ramlerova charakteru a 

osvětlení jeho dobré vůle pomoci studentům, když se ocitnou v nesnázích.  

Příběhy strýce Jiřího a profesora Ramlera odráží Ratkinovo hledání místa ve světě a jeho 

cesty za láskou. Otruba píše: „Úplnou podobu Ratkinových výprav za ,krásou životaʻ je 

možno z Ratkinova příběhu odvodit jen s přihlédnutím k paralelám tohoto příběhu a k jeho 

naznačenému obzoru, jen s přihlédnutím k osudu životních ztroskotanců, strýce Jiřího a 

profesora Ramlera: časová linie, kterou takto odvodíme je uzavřena do kruhu.“53 V této 
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souvislosti uvádí pojem „cyklického času“, který je v kontrastu s chronologickým 

„historickým“ časem člověka a kultury, časem přírodních cyklů. Otruba dále radí, jaký 

estetický princip je třeba ctít při čtení Stříbrného větru: „zůstaňte uvnitř přírodního rytmu, 

jenž z ,bouřlivákaʻ a ,ztroskotanceʻ činí dvě rovnorodé fáze téhož, jako je činí ze dne a noci, 

zimy a léta.“54 

 

Jak už jsme zmiňovali na začátku, hlavním tématem románu Stříbrný vítr je mládí. Šrámek 

sleduje dospívání Jeníka Ratkina od raného dětství až po práh mužské zralosti. Tato „pouť“ 

hlavního hrdiny za dospělostí není ani tolik dobrodružná, jako spíše emocionální. Ratkinovy 

kroky jsou určovány především jeho touhami, ať už po lásce, po poznání, nebo po vlastní 

vyzrálosti. Samotný „stříbrný vítr“, který uplatněný i v názvu románu lze chápat jako 

metaforu toužení. Profesor Ramler ke konci románu stříbrný vítr „definuje“ takto: „Takové 

poselství nějaké krásné, slibování mámivé odněkud zdaleka…“55 a sám přiznává, že už 

stříbrný vítr neslyší, neboť se jeho sen o lásce a spokojeném životě již rozpadl, jak naznačuje 

16. kapitola, věnovaná jeho nešťastnému vztahu s Olgou. Pro Ratkina je stříbrný vítr také 

především touhou po lásce a neurčitém tušeném štěstí, ale v jeho myšlenkových pochodech 

lze vysledovat ještě několik dalších směrů toužení. Především touhu po poznání a porozumění 

Boha, která kontrastuje s jeho touhou po sexuální zkušenosti a především pak s jeho touhou 

po vzdoru proti konvencím a maloměšťáctví. Poslední velká touha, která prostupuje 

především druhou polovinu románu, je potom touha být básníkem. Tyto Ratkinovy touhy 

bychom mohli považovat za motivické dominanty románu, které tvoří jeden ze základních 

významových plánů tak, že se na sebe kladou postupně celým dílem a vrší se jeden na druhý. 

Motiv Ratkinova vzdoru je přítomen především v prvních kapitolách románu; je zde 

jakýmsi motorem, který pohání příběh kupředu. Především se jedná o vzdor vůči otci, ale také 

vůči učitelům ve škole; vůči všemu, co ztělesňuje ustrnulost, pokrytectví a bezpráví. Později, 

když Ratkin začne přemítat o Bohu a o smrti, začne toužit po lásce a psát básně, zvětší se i 

rozpětí jeho vzdoru. Především cítí potřebu ohradit se vůči církvi, zkostnatělým morálním 

zásadám a konvencím. Tyto aspekty román nejvíce pojí s nedokončeným torzem Buřiči, 

z kterého Stříbrný vítr z části vychází, a který jsme zmiňovali na začátku. Buriánek nazývá 

Stříbrný vítr „předhistorií“56 hrdiny Buřičů, protože se zabývá především dětstvím a mládím 

anarchisticky založeného chlapce. V Buřičích se hlavní hrdina jmenuje Jan Malvín a podle 
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Buriánka je to jakási dospělá a společensky vyhraněná verze Ratkina. Také v Buřičích se 

objevovaly pasáže z dětství, ale neměly základní stavební funkci. Čím se ale především 

Stříbrný vítr odlišoval od svého předchůdce, bylo podle Buriánka to, že „se odpoutával od 

dobově určených a dobově také dočasných znaků ideologické a politické situace, dosud zcela 

autorovým poznáním nezvládnuté (a vlastně nezvládnutelné) a směřoval k vytvoření obecněji 

platného obrazu dospívání a citového i intelektuálního dozrávání lidského jedince.“57 Jinými 

slovy je tedy ve Stříbrném větru nahlíženo na Ratkinův vzdor spíše z pohledu 

psychologického nežli sociologického a politického, jako tomu bylo v Buřičích. 

 Román Stříbrný vítr začíná kapitolou, ve které se Ratkin už jako velmi malé dítě podivuje 

nad nespravedlností Boha. Toto téma však autor na dalších několik kapitol opouští, a tak by se 

dalo říci, že kapitola spíše předznamenává Jeníkův odpor k nespravedlnostem, kterých se 

dopouští jeho otec. Dlouhodobý konflikt s otcem je poté naznačen ve druhé kapitole, kde je 

zmíněno, že otec používá často malicherné záminky, aby hocha trestal. Zároveň je Ratkinova 

vzpoura proti autoritě posílena, když otec zmlátí chudého zloděje, který chtěl přinést jídlo 

svým šesti dětem.  Po konfrontaci otce se strýcem Jiřím, si Ratkin uvědomuje, že je to strýc, u 

kterého nachází zastání, pochopení a laskavost. Ratkinův vzdor kulminuje ve chvíli, kdy ho 

otec surově zmlátí a kdy on mu vmete do tváře: „Tatínku, ty nejsi hodný a já už ti nebudu 

nikdy líbat ruku…“58 a přestane ho ctít navzdory jednomu z božích přikázání. Nakonec se 

proti otci postaví také matka, která pohrozí manželovi, že ho i se synem opustí. Tato řetězová 

reakce je v románu svým způsobem ojedinělá, protože je to poprvé a naposledy, co je díky 

Ratkinovu vzpurnému chování dosaženo změny.  

Proti nespravedlivému ponižování lidské důstojnosti se Jan Ratkin vzbouří – živelně – také 

ve škole. Když do třídy přijde během vyučování matka Ratkinova spolužáka Malkuse, aby 

svého syna potrestala za zlobivé chování. Ratkin Malkusovu matku před spolužáky zesměšní 

a dá jí najevo svoji nevoli. Výprasku ale nezabrání a sám dokonce vzrušením omdlí. Když se 

opakuje podobná situace o několik let později na gymnáziu, kde katecheta bez zjevného 

důvodu tyranizuje spolužáka Staňka, Ratkin cítí hněv, ale ovládne ho. Místo vzpoury naváže 

s ponižovaným hochem přátelství, podobně jako kdysi s Malkusem.  

V dalších částech románu hrdina, spíše než vůči svému otci, směřuje svůj vzdor vůči 

profesorskému sboru, především pak vůči katechetovi. Členové profesorského sboru jsou 

popisováni jako zlí, přísní a škodolibí. V Ratkinovu odporu vůči nim ho ještě více podporují 

noví přátelé Zach s Valentou. František Buriánek je ve své publikaci nazývá neznabohy, kteří 
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„neuznávají autoritu školy ani církve ani vládnoucí společnosti.“59 Díky ateistické četbě, 

kterou Ratkinovi poskytnou, se ještě více prohloubí jeho pochybnosti o Bohu a utvrdí se jeho 

pohrdání církví, které je nejlépe vyjádřeno v jedenácté kapitole. Ratkin, už poznamenaný 

prvním pohlavním stykem s ženou, si uvědomí směšnost mravokárných kázání kněze a, než 

aby se mu u zpovědi přiznal k nemanželskému styku, vymýšlí si o sobě raději drobné 

zvrhlosti, které knězi předkládá. Tento čin, stejně jako jeho proklouznutí od přijímání, však 

nemá žádný rozhodující důsledek, mimo obdivu jeho přátel. Sám Ratkin si to však uvědomuje 

a v rozhovoru s Valentou v jedné větě shrnuje, co by se stalo, kdyby se spolu zmohli 

k většímu protestu: „vyletěli bychom, ani by nám dvéře nestačily…!“ 

Ratkin začne pochybovat o Bohu už jako velmi malé dítě. Prvním stimulem jsou pro něho 

rozpravy s babičkou. Když chlapec poznamená, že v kašně v letním horku přestala téci voda, 

babička odpovídá: 

 

„To se ví, že neteče. A jak by tekla? Bůh na všechny prameny dlaň položí a nikde voda 

nepoteče. Takový bude hněv boží…“ 

Tohle ovšem Jeník nechápe: že by pánbůh tak se hněval a tak trestal. Nejde mu vůbec tak 

leccos do hlavy. Kdyby vody nebylo, lidé by žízní umřeli; i tatínek by umřel i maminka, a 

babička taky by umřela; ale potom, potom – a Jeníkovi je hroznou ta myšlenka – , potom by 

už asi nemohl míti pánaboha rád. Ale je on to hloupý hoch; vždyť i on by umřel… nu, to je 

přece jasné…?60 

 

Čím je Ratkin starší, tím se jeho nedůvěra k Bohu stupňuje. Po seznámení s Valentou 

začne číst ateistické knihy, sám má ale stále z božího hněvu strach. Je přesvědčen, že jeho 

matka umírá pro jeho smilný hřích: „Bůh není dobrý, není spravedlivý…“61 říká Gustovi 

Majerovi, který se chce stát knězem. Strach z Boha pomine až ve chvíli, kdy se matka 

uzdraví. Náhle má sílu popřít existenci té podoby Boha, jak ho představuje pokrytecká církev, 

a místo toho se obrací k vlastní podobě boha – jakési vyšší přírodní síle: „Jeník pozdvihl 

vděčně srdce ke komusi, jenž nedává zahynouti; nebyl to nikdo přísný a krutý, ne, nebyl to 

bůh, jenž se dává uprošovat v kostelích; někdo jiný to byl, veliký a milující, jenž popřává 

stromům po dlouhé zimě zazelenati se a rozkvésti, krásný a usmívající se dárce života… 
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Jeníkovy rty chvěly se neslyšnými díky.“62 Když jde později okolo kostela, nechá se na chvíli 

strhnout mystikou tohoto místa, ale znovu v sobě zmobilizuje odpor a církev definitivně 

odvrhne: „Hlouček hochů u kostel točil řehtačkami. Otevřenými dveřmi blikala barevná světla 

božího hrobu, a jak lidé vcházeli a vycházeli, ze světla v šero a z šera do světla, přebíhalo po 

nich střídavě světlo a stín. Jeníka to na okamžik zaujalo. Pak ale odvrátil prudce hlavu a řekl: 

,Ne!ʻ Znělo to, jakoby od sebe něco odstrčil odmítavým pohybem…Ne.“63 

Ačkoli je Stříbrný vítr do určité míry přepracováním nedokončeného románu Buřiči, 

postrádá anarchistický nihilismus Šrámkovy rané tvorby. Ačkoli Ratkin mnohokrát cítí 

rozhořčení, celkové vyznění románu rozhodně není ani negativistické ani skeptické. Buriánek 

dokonce ve Stříbrném větru vidí zlomové dílo: „Stříbrný vítr stojí na konci jednoho období a 

na začátku druhého období tvůrčí dráhy Fráni Šrámka. Je jejich hranicí i přechodem.“64 Dá se 

říci, že Šrámek přešel od provokativní negace k autentickému zobrazení problémů mládí. 

Ratkinův vzdor plní funkci jakéhosi katalyzátoru, který rozechvívá jeho duši, jež však není 

násilnická ani radikální, nýbrž je spíše naplněna mladickými vášněmi; touhou po lásce a 

poezii.  

 

Vedle vzpoury dominuje románu milostná a erotická zkušenost. Ratkin se poprvé setká 

s milostným citem už v dětství, kdy prožije letní prázdniny po boku dcery učitelových Lidky. 

Tato dětská láska se k němu vrací v dopisech i ve vzpomínkách a několikrát mu pomůže 

v těžkých chvílích. Lidka je symbolem čistoty a štěstí a pro Ratkina je jedinou platonickou 

láskou, která zůstane neposkvrněna. Proto, když si o několik let později vyslechne příběh 

Ludvíka Viky o jeho vysněné víle, ve chvíli vzrušení sám vílu spatří a přemítá, která žena by 

mohla být jeho vílou: „Leží v náručí kašlavého herce? Líbá se s lokajem? Nebo – nebo – […] 

jak jen si mohl nevzpomenout! Lidko, Liduško, kvítečku, ptáčku!“ Přestože se však zdá, že 

Lidka a vzpomínka na ni provází Ratkina nejdelší část jeho dospívání, podle všeho na ni 

Ratkin po tomto svém posledním citovém vzplanutí zapomíná. Tohoto opomenutí se však 

nedopouští jen Ratkin, ale také sám autor, který nemá potřebu podat sebemenší vysvětlení 

toho, co se s touto důležitou postavou stalo.  

Všechny další Ratkinovy erotické „milníky“ tvoří jakýsi řetězec deziluzivních zkušeností, 

díky kterému pozvolna dospívá. První silné zklamání prožije Ratkin při návštěvě domu 

Staňků, kdy je jeho představa lásky pošlapána a pošpiněna: „Láska nechodí světem s 
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pomněnkovýma očima, nýbrž s hadem za ňadry.“65 Ratkin si už uvědomuje svoji sexualitu a 

zároveň ho děsí, kam až může chtíč zajít – cítí, že sám směřuje k hříchu, v kterém dlí Staněk a 

který ovládá život jeho rodiny: „vše na tobě bude jednou pokáleno, už si sám jaksi z útroby 

páchneš, nečistá věc do tebe vstoupila.“66 Ratkin však ve své skepsi nikdy nesetrvá příliš 

dlouho a vždy se vrací k milostnému opojení.  

Jeho další platonickou láskou je kněžna ze zámeckého parku, jejíž přítomnost vnímá téměř 

extaticky: „Chodívala zasněná, s rukama založenýma nazad a krmívala pávy, vynořující 

z houštin ozlacené své peří, jako náhlé pohádkové zjevení. Jeník vždy ukryl se za strom a 

ztlumil dech, by se neprozradil. A hleděl na ni vytrženýma očima, lekaje se svého příliš 

hlasitého tlukotu srdce. Pak když opět zašla pomalým krokem mezi buky, šel tam, kde dříve 

stála, a položil hlavu na ono místečko…“67 Ratkin si vzpomene na kněžnu během setkání 

s Helenou; kněžna se tak pro něho stává předobrazem ideální ženy. Tento předobraz je však 

brzy roztříštěn, když ji jednoho dne zahlédne v parku během vášnivé hádky s neznámým 

lokajem. Kněžna díky tomu v Ratkinových očích nejen klesne na úroveň obyčejné ženy, ale 

po mileneckém polibku s lokajem ztratí veškeré kouzlo a nevinnost.  

Po třech letech ve městě vstoupí do Ratkinova života další žena, herečka Helena. Ratkin se 

znovu platonicky zamiluje, tentokrát se však jeho láska více blíží vyspělé touze po ženě. 

Helena rozehrává s Ratkinem jakousi koketnou hru, ačkoli má sama manžela a dceru, 

V Ratkinovi tak zase o něco víc odumírá představa naivní romantické lásky: „Děsil se něčeho, 

něco strašného, cynického zdálo se ležeti za všemi těmihle věcmi, nějaký cynický zákon 

života.“68 Platonický cit je pak definitivně podupán, když místo s Helenou, zažije svoji první 

sexuální zkušenost s vdovou Haurovou, která navíc Ratkinovu představu o Helenině 

počestnosti zneuctí.  

Ratkinů první pohlavní styk je pro něho zklamáním a způsobí mu další období skepse a 

depresí: „Všechny sukně vydaly svá tajemství, nohy v sukních nosily ženy do temných 

pokojíků, by tam z nich vyskočila druhá, ukrytá dosud žena, ach, a byly jste pro nás, nohy, 

jakýmsi trapným překvapením tehdy, když jste se objevily pod odhalenou sukní, na všechny 

sukně hledíme nyní s jakýmsi trapným údivem.“69 Krysy, které Ratkin vidí hned poté, co od 

Haurové odejde, připomenou zatuchlý a špinavý dům rodiny Staňků.  

                                                           
65 Šrámek 98 
66 Šrámek 98 
67 Šrámek 106 
68 Šrámek 110 
69 Šrámek 117 



24 
 

Ratkinova nově nabytá sexuální zkušenost, jakkoli pro něho frustrující, přináší mu však 

také nečekané sebevědomí a zbavuje ho částečně ostychu před ženami. Dokonce už se 

neomezuje na pouhé submisivní obdivování žen, ale dokáže se jim také vzepřít. Začíná u 

samotné vdovy, kterou navštíví nedlouho po jejich fyzickém sblížení, a uvědomí si svoji 

převahu: „byla pouze něčím, co možno odstrčiti špičkou boty!“70 Viní ji za utrpení, které 

způsobil matce a dává jí to také patřičně najevo. Nedojde sice mezi nimi k žádnému slovnímu 

konfliktu, ale jejich role se prohodí: „Jakoby se měnil z hocha na pohrdajícího muže,“71 říká o 

Ratkinovi vypravěč a tato změna je patrná i později při kontaktu s pražskou sestřenicí 

kamaráda Gusty Majera. Ačkoli si ho dívka nejprve dobírá, Ratkin ji zaskočí erotickými verši, 

které jí dá přečíst, a následně ji díky tomu přiměje, aby ho políbila. Ze svého vítězství, ale 

nemá radost. Přestože celou dobu hledá lásku, uvědomuje si, že opět skončil jen u 

bezvýznamných senzuálních hrátek: „Bylo mu jen tak najednou podivně střízlivě. A – 

smutno. Dokonale smutno.“72 Podobně proběhne také setkání s Pavlou, ačkoli v ně dává 

veliké naděje. Vysní si perfektní schůzku, která se však kvůli větrnému počasí a Pavlině 

špatnému rozmaru nevyvede. 

 

Šla proti němu a s větrem stalo se něco zvláštního; stál tu teď a hrál na housle, jakoby to 

ani nebyl vítr. A nikdo jiný nešel ulicí než ona, kvůli ní vítr hrál. Bůížila se k němu a plula, 

zlatá, elektrická rybička, na deset kroků dostal od ní do srdce ránu. Pak došla až k němu, vítr 

už nehrál na housle, nýbrž skočil do jejích sukní a choval se jako uličník. Ratkin to viděl a 

tušil něco nedobrého; pohlédla naň a jemu bylo ještě hůře; měla jiné oči, nebylo to tak, jak 

očekával.73 

 

Během okamžiku se promění nálada z okouzleného snění v bolestnou deziluzi a 

neporozumění.  

Ratkinova muka při hledání lásky jsou barvitě popsána na několika místech v textu, chybí 

odpovídající Ratkinovo jednání. Lze říci, že touží, ale nehledá. Pakliže náhodou nalezne, tak 

nejedná a vlastně ani nemůže, protože jde pokaždé o nedosažitelný cíl: kněžna, herečka, 

později manželka černocha na Pískách. Jediný případ, kdy se Ratkin pokusí svůj osud změnit 

je, když se zúčastní zmiňované schůzky s Pavlou. Tento Ratkinův postup je podobně 
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nevysvětlitelný, jako jeho ignorování Lidky. Neopodstatněný zármutek spolu s četbou 

Tolstého Kreutzerovy sonáty způsobí, že se rozhodne navštívit nevěstinec. Zde tento 

romantický hledač osudové lásky nalézá objetí prostitutky, o které si pomyslí, že: „nebyla 

hezká a nebyla ani příliš čistá, ale jemu bude s ní dobře.“74 Odchází od ní šťastný a 

vyrovnaný.  

Když už se zdá, že Ratkin opravdovou lásku nenajde, sama mu přijde do cesty v podobě 

Aničky Karasů. Tentokrát se však Ratkin nenechá jen tak připravit o příležitost a aktivuje se – 

zjevně ji chce okouzlit, mimo jiné poetickou řečí. Ratkinova láska nemá ani tentokrát příliš 

dlouhého trvání, avšak poprvé dochází k jejímu naplnění. V prvních slovech Aničky po 

setkání s Ratkinem je zachycen autorův melancholický přístup k lásce a potažmo i hlavní 

téma románu: „Ne, nech mě, prosím tě, ještě chviličku tam se dívat… Bylo to krásné, jak 

jsem tu tak stála, dívala se a čekala…“75 Anička nachází největší krásu v čekání na svého 

milého, její čekání je podobné Ratkinovu Stříbrnému větru. Přesto jí Ratkin oponuje, že 

krásnější je být spolu, ale Anička mu odpovídá: „Není, Jeničku, není. Více je toho, já nevím 

čeho, je toho tolik, snad na to umřu, ale není to krásnější.“76 Přestože právě zde už lze tušit 

první prasklinky na jejich vztahu, prožijí spolu Anička s Ratkinem noc plnou lásky. Autor se 

opět uchyluje k slovnímu minimalismu a metafora padající opony připomene sexuální hrátky 

s vdovou, které vypravěč popsal jednou větou: „S tichým šelestem vzdouvala se a vyhrnovala 

jakási hrozná opona.“77 Noc s Aničkou je uvozena podobnou metaforou: „Hřbitovní zeď 

padala jako opona, tma před námi tma za námi.“78 Přestože předchozí i následující pasáže 

hovoří o lásce a čistotě, je těžké ubránit se pocitu zlověstnosti, který z této jediné věty čiší. 

Šrámek tak, jako již tolikrát, bravurně nahrazuje popisná slova emocemi.  

Rozchod Aničky a Ratkina je nevyhnutelný. Dívka si plně uvědomí pomíjivost svého snu o 

Ratkinovi, který se rozplynul, jakmile byl nahrazen Ratkinem živým. Můžeme zde najít 

paralelu s Ratkinovým zklamáním z Pavly. Snad Anička necítí takovou deziluzi jako kdysi 

Ratkin, ale přesto ji její princ zevšední a Anička se raději uchyluje k pragmatickému myšlení 

o zámožném ženichovi. Jako vzpomínku na svoje prvotní okouzlení daruje Ratkinovi 

větvičku ze své oblíbené jedle, neboť to byly právě verše o lesích, které ji na Ratkinovi 

upoutaly jako první. Ratkin přijímání Aniččino rozhodnutí pokorně a bez boje, tentokrát však 

čtenář může alespoň cítit jakési zadostiučinění v Ratkinově vnitřní proměně. Ratkin se sice 
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opět vzdává lásky, ale tentokrát díky ní završuje svoje hledání. Jeho cílem bylo najít krásu a 

štěstí, nyní si však uvědomuje, že k životu patří také bolest a zklamání. Ratkin poznal lásku a 

uvědomil si, že zklamání v ní, může být stejně tak potřebné jako její očekávání.  

 

Kromě milostného citu je pro Ratkina určující také obdivný vztah ke třem mužům, které 

lze považovat za substituci necitlivého biologického otce. Hlavními vzory se pro Ratkina 

stávají strýc Jiří a přítel Zach, patří k nim také profesor Ramler. Zbývající přátelství mají pro 

Ratkina pouze nepatrnou váhu.  

Strýc Jiří má „bystrou a vřelou krev“79 rodu Ratkinů, která tolik schází jeho bratrovi, 

Ratkinovu otci. Vypravěč popisuje Ratkiny jako vášnivé, silné a oddané muže, kteří však 

snadno podlehnou touze a alkoholu. A snad právě proto, že Jeník Ratkin cítí určitou 

podobnost s náturou strýce Jiřího, je mu strýc daleko sympatičtější, než jeho vlastní otec, 

který žije podle zásad, je vážený a střízlivý. Ratkin přirovnává Jiřího k pruskému 

důstojníkovi, o kterém mu vyprávěla babička; hodný člověk, jemuž byla učiněna křivda. Strýc 

zůstává pro Ratkina hlavním vzorem člověka, který se vzbouřil maloměšťácké morálce a 

následoval svoje vlastní touhy. Ratkin uvažuje, že by chtěl být jako on; chtěl by „žíti takový 

nějaký veliký a pohnutý život“80. Zároveň je strýc pro Ratkina také hlavním stimulem, který 

ho nutí pochybovat o Bohu a o hříchu. V souvislosti se strýcem Ratkin uvažuje o sebevraždě 

nejprve čistě hypoteticky, během prvních let na gymnáziu: „Je člověk a… zabije se. Nechce 

už býti. Ale, jak je to možné, že už nechce býti? Hlava bolívala z těchto myšlének.“81 Později, 

když si Ratkin dává za vinu matčinu chorobu, nabývá pro něho smrt konkrétnější podoby: 

„Umře. Musí umříti. Udělá něco, aby už nebyl. Ještě dnes to snad udělá nebo zítra, ale 

provede to, to je jisté. Neboť nechce dále žíti na tomhle světě, kde jej nespravedlivý, krutý, 

mstivý bůh vhání do osidel hříchu, jen aby mohl s posměchem trestati.“ Při těchto úvahách 

nad nespravedlností boha zjeví se Ratkinovi na chvíli obraz strýce Jiřího, jako připomínka 

podobně smýšlejícího člověka. Tento obraz se však rozplyne stejně rychle jako myšlenky na 

sebevraždu. Zřejmě však přetrvává v jeho podvědomí.   

Než se Ratkin seznámí se Zachem, zklame se v přátelství přinejmenším tolikrát, jako 

v lásce. Nejprve je to matkou šikanovaný Malkus, kterého se Ratkin zastane a společně s ním 

si poté Ratkin poprvé uvědomí kouzlo stříbrného větru. Malkusova přílišná oddanost a 

submisivita, však Ratkina brzy omrzí. Příliš submisivní je také Plevka koželuhů, který 
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ochotně podrží koně krutému doktorovi. Na Jarkovi kupců zase Ratkinovi vadí jeho 

emocionální okoralost, když není dojatý vyprávěním o zmláceném zloději. Krach přátelství se 

Staňkem jsme už zmiňovali; mluvka Valenta má pro něho především ten význam, že ho 

seznámí se Štolcem a Zachem. Když se chce svěřit Štolcovi se svojí životní deziluzí, zjišťuje, 

že mu hoch vůbec nerozumí. Jediným opravdovým přítelem tak pro Ratkina zůstává Zach.  

Hned při prvním setkání Ratkina se Zachem cosi vyvolá představu strýce. Snad vytušení 

jeho pohnutého osudu. Zach po kratším zkoumání zase pozná, že Ratkin píše básně, a 

předpoví mu osud básníka. K bližšímu seznámení ale dochází až později, kdy se Ratkin svěří 

Zachovi o svém zklamání z lásky a se svojí první sexuální zkušeností. Díky Zachově 

vyspělosti a bohatým zkušenostem s láskou a erotikou si oba chlapci porozumí a začnou si 

důvěřovat. Zach je však pro Ratkina nejen přítelem, ale také vzorem a jakýmsi průvodcem. 

Jak jsme již řekli, je to on a Valenta, kteří v Ratkinovi ještě více rozdmýchávají odpor vůči 

Bohu a církvi, ale je to také on, který stojí za Ratkinovým dalším sexuálním vývojem a také 

díky němu Ratkin ještě více odhalí falešnou morálku a přetvářku profesorského sboru. 

Posledním vzorem je pro Ratkina profesor Ramler. Mezi ním a strýcem Jiřím lze najít 

souvislost nejen díky tomu, že jim oběma jsou věnovány samostatné kapitoly, ale především 

proto, že oba se vymezují proti svému okolí. Profesor Ramler je jiný, než ostatní profesoři; je 

milý, není povýšený, nesouhlasí s teatrálními vystoupeními katechety a opovrhuje 

mravokárnými poučkami svých kolegů. Ke skutečnému propojení Ramlera s Ratkinem, 

potažmo se strýcem Jiřím, pak dochází ve chvíli, kdy Ramler zabrání Ratkinovi, aby se proti 

profesorskému sboru vzbouřil. V ten moment použije Ramler výrazu „stříbrný vítr“, který si 

Ratkin vymyslel už v dětství, a stává se tak vedle strýce Jiřího jakýmsi Ratkinovým alter 

egem.  

Při výčtu osob, které jsou stěžejní pro Ratkinův citový život, ale i pro jeho názorový růst, 

nelze vynechat jeho matku. Vztah k matce je ambivalentní, neboť je pro Ratkina nejen 

ochránkyní, ke které cítí lásku, nemocnou ženou, za jejíž stav nese odpovědnost, ale také 

nedostatečně empatickou matkou, se kterou si nerozumí. Určující pro vztah matky a Ratkina, 

bylo zajisté jeho dětství, kdy se společně postavili proti otci, nebo lépe, kdy matka podpořila 

Ratkina v jeho vzpouře vůči otcově autoritě. Od té doby je matka vedle strýce Jiřího pro 

Ratkina hlavní ochranitelkou; k Jiřímu se může Ratkin uchýlit ve svých myšlenkách, k matce 

se může fyzicky přimknout. Na matku je však nahlíženo také z perspektivy otce. Ratkinova 

úcta k mamince je tak konfrontována s pohrdáním jejího manžela. Otcova deziluze, která je 

zaznamenána už v jeho přemítání během Ratkinova dětství: „v životě… nelze se o nic 
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ohřát,“82 je vystupňována ve třinácté kapitole během Ratkinovy návštěvy doma, kdy otec na 

matku nadává a lituje, že si ji vzal: „rozmyslit si to má člověk…dokud je mlád“83 Ve třinácté 

kapitole se tak hned několikrát láme Ratkinův pohled na matku: jednak je to nemocná matka, 

kterou miluje a má pocit, že její nemoc byla způsobena jeho hříchy. Dále je to nešťastná žena, 

kterou je třeba bránit před manželem a koncem kapitoly se z ní stává nespravedlivá a 

nenávistná osoba, která se od něho odvrací, když je Ratkin trestán otcem za svoje smilství. 

„Ratkinovo srdce bylo zestydlé na kus ledu“84 píše vypravěč a později, když se Ratkin 

s matkou setkává, cítí z její strany pouze nepochopení, které pramení především z její 

neschopnosti vnímat syna jako dospělého muže.  

 

Poslední Ratkinovou touhou, která prostupuje celým románem, je jeho touha stát se 

básníkem. Už v dětství začíná tušit, že by se nespokojil s obyčejným zaměstnáním, jako je 

doktor, profesor nebo důstojník. Na otázku Lidky, čím by chtěl být, až dostuduje, odpovídá: 

„Ne, ani důstojníkem nebudu. Malířem budu, obrazy budu malovat. Důstojníka s ustřelenou 

nohou vymaluju. I krev vymaluju.“85 Ačkoli Ratkin na svůj nápad stát se malířem brzy 

zapomene, jeho potřeba hloubat nad věcmi, kterým nerozumí, a tvořivě zaznamenávat svoje 

myšlenky a emoce, u něho přetrvá.  

Ke kariéře básníka se však pojí nejen umělecké cítění, ale také sláva. Touhu po uznání a 

především potom dokázat něco velkého si uvědomí po prvních pár letech na gymnáziu. Opět 

je tázán, tentokrát Valentou, čím by chtěl jednou být. Ratkin nedokáže odpovědět a ani sám 

před sebou si není tak docela jistý; hned vzápětí však upadá do snění: „Ratkin slyšel hudbu. 

Nebylo o tom pochybnosti, v pavilónku koncertovala hudba. A pěšina před ním proudila 

procházejícími se. Mnoho pánů a dam. Byl pozdravován, zaslechl tu a tam i své jméno, 

všichni se po něm ohlíželi. Ano, on byl velice znám, on, Jan Ratkin! Právě v posledních 

dnech postaral se opět, aby se o něm nezapomnělo mluviti!“86 Čtenář se ale poprvé dozví, že 

Ratkin aspiruje na to stát se básníkem, až díky Zachovi, který z Ratkinově přemýšlivé tváře 

uhádne, že píše básně. Ratkin to sice popře, ale vypravěč řekne pravdu za něho: „Zalhal. 

Právě v posledních dnech zvláštní sešitek si spíchl a celé čtyři básničky už do něho vepsal. 

Ale jen zalhal a už celý jeho obličej stál v krvi.“87 Prvotní stud ze svých básnických pokusů 
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Ratkin brzy překoná. Krátce po dalším snu, ve kterém ho už oslovují „básníku“88 napíše báseň 

a poprvé je s ní zcela spokojen. Po velkém emocionálním vypětí, způsobeném z matčiny smrti 

a neodvratným pocitem vlastní viny, je schopen ohlédnout se za svojí první sexuální 

zkušeností a pravdivě zaznamenat svoje pocity: „Onen pocit osvobození, když to napsal!“89 

Na báseň je pyšný do té míry, že ji dá přečíst i kamarádovi Vikovi a dokonce ji použije jako 

nástroj žertu, který si ztropí z pražské sestřenice Gusty Majera. Psaní básní se Ratkinovi stane 

přirozenou součástí života, což autor naznačuje ve 14. kapitole, kdy vykresluje jedno z mnoha 

Ratkinových odpolední, které tráví v loďce na řece psaním básní. Popsané tvůrčí úsilí je 

završeno zcela v souladu s Ratkinovou unáhlenou a rozporuplnou náturou, tedy po úspěšném 

dokončení básně vloží ji do lahve po vypitém moštu a vhodí ji do řeky.  

 

 

Analýza filmu Stříbrný vítr 

 

Krškova adaptace Stříbrného větru byla přijata s velkým nadšením jak ze stran publika, tak 

ze stran odborné kritiky. Přitom více než rok do svého uvedení byla zamčená v trezoru kvůli 

cenzuře. Stříbrný vítr v podstatě navázal na úspěch svého předchůdce – filmu Měsíc nad 

řekou, který přišel do kin roku 1953. Tehdy kina stále ještě ovládaly především budovatelské 

a historické filmy a Krškova komorní, citově založená adaptace Šrámkovy divadelní hry se 

stala málem zjevením. Ve Stříbrném větru režiséra rovněž zaujal především citový život 

hrdinů, avšak chybí lehce melancholický smířlivý pocit do něhož vyúsťuje Měsíc nad řekou. 

Vrací se časem do let divokého mládí plného ideálů i deziluzí. Vzdává se nejen pocitu 

vyzrálého smíření, jak předepisuje předloha, ale také střízlivé komornosti a především 

realističnosti a opravdovosti zobrazovaných emocí. Adaptaci Stříbrného větru zbavuje velmi 

progresivní realistické, až naturalistické stylizace původního díla a činí tak z jeho děje 

oddychovou letní podívanou. Tu pak syžetově založil na uměle vybudovaném dramatickém 

oblouku, který se ocitá v přímém kontrastu vůči původní improvizační stavbě románu. 

Soudobá kritika vyzdvihovala především lyrické kvality filmu, ale již tehdy si mnozí všimli 

přehnané teatrálnosti a patetičnosti, která na dnešního diváka může místy působit jako 

parodie.  

Většina kritických ohlasů na film Stříbrný vítr publikovaných na přelomu let 1956 a 1957 

vyznívá kladně. Stanislav Zvoníček ve své recenzi, uveřejněné v měsíčníku Film a doba 
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využívá skutečnosti, že film přišel do distribuce těsně před vánocemi a nazývá ho „pěkným, 

ale hlavně vzácným dárkem“90. Hned v úvodu dodává, že film sice „okouzluje“, ale chvílemi 

jen „kouzlí“, neboť „v každém okouzlení se projevuje citová bohatost, ale v každém kouzlu je 

více či méně klamu a podvodu.“91 Zvoníček chválí především herecké výkony, z nichž 

vyzdvihuje Eduarda Cupáka v roli Jeníka Ratkina a Janu Rybářovou v roli Aničky Karasové, 

ale pochvalně se vyjadřuje i k epizodickým výkonům dalších herců, které hodnotí jako 

„brilantně vypracované“92. Dále chválí kameru Ferdinanda Pečenky, o které píše, že dokázala 

„spojit psychologicky hluboké portrétní snímky lidských tváří s širokými obrazy přírody“93. 

Zároveň si ale tento kritik povšiml přehnané stylizace některých, původně naturalistických 

scén a kriticky se vyslovil k neorganičnosti a nepravděpodobnosti některých epizod. Vadil mu 

též příliš velký důraz kladený na milostné motivy na úkor motivů ostatních, právě tak jako 

změny některých charakterů oproti předloze. Oslabení realismu předlohy si všimla i Olga 

Spalová ve své kritice z roku 1957 uveřejněné v Učitelských novinách, kde píše, že „Krškovo 

zpracování Ratkinovi a jeho druhům odstranilo hodně trnů z cesty“94 a komentuje Krškův 

posun ke karikatuře, když zmiňuje, jak na diváka působí postavy katechety a Ratkinova otce. 

Podle Spalové jsou: „spíš komičtí a neškodní, nejde z nich ta ledová hrůza, kterou jim dává 

neomezená moc, prvnímu ve škole a druhému v rodině.“95 Podobnou výtku uvedl i Jar. 

Opavský v Rudém právu: „Zdá se, že […] Ratkinovi chybí […] tvrdý a bezohledný protihráč, 

jímž býval život.“96 Jan Pišta v Nové Svobodě rovněž komentuje ztrátu „tvrdé skutečnosti“97, 

shoduje se však téměř se všemi výše citovanými kritiky, že přes veškeré výtky je film 

Stříbrný vítr „jedním z vrcholů Krškovy tvůrčí cesty a naší kinematografie vůbec.“98  

 

Rozbor filmu Stříbrný vítr budeme koncipovat jako komparativní analýzu filmu ve vztahu 

k předloze. Nejprve je třeba vymezit hlavní dramaturgické zásahy, jimiž Václav Krška 

pozměnil původní stavbu románu a přetvořil ji do konstrukce svého vlastního scénáře. 

Stanislav Zvoníček tyto zásahy rozděluje do tří kategorií už ve své recenzi z roku 1957. Za 

prvé je to soustředění materiálu na podstatně menší časový úsek jednoho roku oproti 
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Šrámkovi, který v románu popisuje Ratkinovy příhody, zážitky a zkušenosti v rozpětí téměř 

patnácti let. Za druhé je to změna proporcí jednotlivých motivů, především centrální 

postavení milostného motivu a to na úkor motivů ostatních. Třetí dramaturgický zásah 

Zvoníček nazývá „dějovou koncentrací“99. Marie Mravcová ve své stati uveřejněné ve 

sborníku Film a literatura o pozměnění charakterů postav a jejich vztahů hovoří jako o 

„přizpůsobování milostného tématu potřebám konvenční dramaturgie“100. Co se týče samotné 

režijní koncepce, tak za největší odchýlení od předlohy lze považovat již zmiňované 

opominutí prvků realismu a naturalismu, ale také nedostatečné uchopení subjektivní 

perspektivy a lyrismu zpracovávané látky.  

Mezi režisérovy inovativní, ne však jednoznačně kladně hodnocené, posuny naopak patří 

příklon k patosu, teatrálnosti, idealismu a místy dokonce k lehké karikatuře. Sám Krška 

charakterizoval svoje dílo v roce jeho dokončení takto: „Film Stříbrný vítr, který se na mnoha 

místech značně odchýlil od původní románové podoby, není jen filmem bolestného mládí 

bojů, desilusí a otevřených cest, ale chce být i básní krásy a touhy, životní luznosti a 

optimismu.“101 Následující analýza se bude zabývat právě tím, do jaké míry bylo ono 

„odchýlení“ přínosem pro zamýšlený žánr lyrického filmu.  

Jako nejočividnější a nejrazantnější dramaturgická změna oproti předloze se jeví zrušení 

Šrámkova původního konceptu vyprávět příběh dospívání od útlého dětství malého chlapce až 

po jeho postpubertální léta. Krška se místo toho soustředí na krátké období jednoho roku 

v životě již téměř dospělého mladíka. Jan Dvořák si všímá symboliky zvoleného časového 

úseku a poznamenává, že „děj započíná nadějeplným jarem, kulminuje v ohnivém létě a 

uzavírá se v nostalgickém podzimu.“102 Tento estetický rys filmu však stěží zakryje hrubé 

nedostatky jeho dramaturgie. Je možné, že Krškův nápad představit Ratkina během jednoho 

roku pramení z režisérovi potřeby po přirozeném spádu filmu, který by mohl být rozrušen 

kostrbatým používání různých hereckých dublů, popřípadě zbytečně popisných flash backů, 

které by se eventuálně daly použít pro ztvárnění scén z dětství. Výsledné režisérovo řešení 

však nemá s přirozeností nic společného. Místo toho, aby filmový Ratkin řešil problémy 

úměrné svému věku, režisér před něho staví i dilemata, kterými se zabýval Šrámkův Jeník 

během svého raného dětství. Tento posun významu jednotlivých scén nejen rozbourává 

stavbu příběhu, který se opírá především o vývojový aspekt, o němž Mravcová píše, že je 
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„nerozlučně spjatý s tématem dospívání“103, ale zároveň také přispívá k nevěrohodnosti 

některých Ratkinových reakcí.  

Zásadní posun významu se objevuje už ve scéně Ratkinovy návštěvy u Staňků. Dům 

zosobňující měšťanskou prostopášnost symbolizuje v románu pro desetiletého Jeníka Ratkina 

první ztrátu iluzí o čistotě lásky a svátosti manželství. Setkání se Staňkovou skepsí a volnými 

mravy pro něho znamená velký emocionální otřes a osobní krizi. Filmový Ratkin ve svých 

sedmnácti letech tak silnou deziluzi již nejspíš nepociťuje, zvlášť když má za sebou 

koketování s Aničkou i s vyzrálou herečkou Helenou a vdovou Haurovou. Snad proto se 

režisér rozhodl ztvárnit prostopášnou Staňkovu rodinu v mnohem uvolněnější náladě, která 

přechází do téměř karnevalové taškařice. Ratkinova návštěva sice končí jeho nenápadným 

odchodem, který má naznačit jeho výlučnou a senzitivní povahu, ale zdá se, že hlavním 

smyslem této scény bylo představení postavy Zacha. Ačkoli se touto skutečností film také 

odlišuje od předlohy, kde Ratkin potká Zacha až mnohem později a to prostřednictvím 

Valenty, lze říci, že tento režisérův zásah je zcela logický. Akceptujeme-li interpretaci 

návštěvy u Staňků jako rozdováděnou taškařici, pak je včlenění Zacha do této společnosti 

pochopitelné a dotváří jeho charakter bouřliváka. Ten který je však hned následně během 

Zachova rozhovoru s Ratkinem poněkud popřen. „Ten dům tam u řeky, to je veselá loď. A 

čerta jim na tom záleží, jak to s nimi dopadne. Co chceš? Měšťácký kolotoč,“104 říká Zach, 

aby sám nakonec skončil ještě toho večera v nevěstinci. 

 Setkání s Helenou v románu následují až tři roky po výše popisovaných událostech, film 

však obě scény prolíná a nechává je plynout téměř současně. Na posunutí významu a 

především na ztrátě naléhavé intenzity zobrazovaného okouzlení Jeníka herečkou a 

následného svodu vdovou má hlavní podíl Jeníkův věk. Jeho věkový posun se projeví také 

v následujících situacích, kdy namísto třináctiletého chlapce autoři nutí bojovat s výčitkami 

svědomí z prvního pohlavního styku téměř dospělého muže. Nejenže je takto pozastaven 

Ratkinův vývoj o čtyři roky, ale režisér navíc ještě zjemňuje ve scéně v kapli hrdinův dětinský 

charakter. V románu třináctiletý chlapec katechetův mravoučný výlev poslouchá s 

ledovým pohrdáním: „Ratkin hleděl na katechetův obličej. Nebyl nijak ohromen vášnivými 

větami, měl jen dojem odporného divadla.“105 Z následujících úvah je patrný i posměch: 

„Propůjčil tělo své hanbě! Hlele, tak se tomu tedy říká? A on se hrozí uvěřit, hehe! Ratkin byl 
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stržen náhle pocitem prudké radosti.“106 Později se dokonce vůči církevním pokryteckým 

konvencím a boží nespravedlnosti bouří tím, že proklouzne od svatého přijímání. Tento 

Ratkinův nadhled však vymění režisér za scénu, během které sedmnáctiletý hoch omdlí 

v kapli při katechetově mravoučném kázání, neboť si jeho výtky naivně vztáhne na sebe. 

Motiv boží spravedlnosti je Krškou rozpracován ještě ve scéně, kdy Ratkin klečí u lože své 

nemocné matky a hledá u ní útěchu. Krška se nebojí ukázat svého hrdinu v ještě naivnějším a 

prostodušším světle, když mu vkládá do úst téměř přesnou parafrázi slov pětiletého dítěte, jež 

v románu vede rozhovor se svojí babičkou o postřeleném pruském vojákovi, kterého 

ošetřovala. 

 

Ratkin se ptá matky: 

„Maminko, Pámbu stvořil všechny lidi?“ 

„Všechny“ 

„Toho nepřátelského vojáka taky?“ 

„Taky“ 

„A kdo mu prostřelil nohu?“ 

„Nu, některý náš voják“ 

„A toho Bůh taky stvořil?“ 

„Taky“107 

 

Ratkin ve filmu na konci rozhovoru s matkou zakroutí hlavou a řekne: „To je divné,“ čímž 

scéna končí v přímém kontrastu k předloze, kde se babička hocha ptá: „Co je divné?“, ale 

Jeník neodpoví, místo toho se rozesměje „zvláštním, suchým, nedětským smíchem.“108 

V předloze tak čtenáře může zaujmout neobyčejná bystrost a vnímavost malého chlapce, ve 

filmu některé Ratkinovy nechápavé reakce vzbudí spíše pousmání. 

Zde už se dostáváme k přehledu scén, které díky změně Ratkinova věku ani tolik 

nerozbourávají stavbu příběhu, jako spíše snižují věrohodnost hlavní postavy a posouvají ji do 

nechtěné karikatury. Stanislav Zvoníček považuje za „neorganické a nepravděpodobné“109 

scény například Ratkinovo setkání s Vikou, s kterým se hrdina pere o jeho lesní vílu a pak 

především Ratkinovo škádlení Majerovy pražské sestřenice, o kterém Zvoníček píše: 
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„Zdravou reakcí publika na závěr této sekvence („Vždyť jsem to věděl, ani líbat neumí“) je 

smích.“110 Ve výčtu bychom ale mohli ještě pokračovat. Stačí film sledovat prvních pár minut 

a už se nám naskytne pohled na dospělého Ratkina, který prožívá citové vytržení šestiletého 

chlapce, běžícího s kamarádem na kopec, kde si poprvé uvědomí nekonečné možnosti svého 

života, a nazve toto tušené „Stříbrným větrem“. Extatická scéna navíc postrádá románovou 

působivost, neboť byla odtržena od předcházejícího původu Ratkinova vzdoru. Máme tu 

namysli výjev, v němž se chlapec postaví Malkusově matce, která začala fyzicky trestat svého 

syna. Jak píše Marie Mravcová, chybí zde „kontrapunkt k předešlé situaci ponížení, slabosti, 

nenávisti, pohrdání…“111 Těžko říct, zda lze tento nedostatek režisérovi zazlívat. Možná chtěl 

jen diváka ušetřit podívané, při níž hrdina stojí na lavici a křičí na svého sedmnáctiletého 

spolužáka Malkuse, aby plivnul na svoji matku. 

Podobnou melodramatickou scénu však najdeme ve filmu jinde a to během rodinné 

roztržky u Ratkinů. Režisér transponoval reálnou hádku rodičů ohledně výchovy dítěte do 

teatrální scény ještě dále vyhrocené přesně načasovaným příjezdem strýce Jiřího. Matka brání 

syna před údery otce, který ji srazí na zem. Výrok matky: „Zítra s chlapcem odejdu,“112 však 

postrádá jakoukoliv logiku, když onen syn už sedm let žije a studuje ve městě. Navíc je 

charakter matky a jejich vzájemný vztah se synem silně zploštěn, neboť v románu se matka 

sice Jeníka proti otci několikrát zastane, ale právě v této scéně, kdy se prozradil jeho poměr 

s vdovou, zůstává chladná: „Volal očima na pomoc matku, odvrátila se nenávistně.“113 

Ratkinův ambivalentní vztah k oběma rodičům je tak zcela opomenut. Vrcholem zmíněné 

scény je pak příjezd strýce Jiřího, který všudypřítomný patos ještě umocní: Ratkin vzkřikne 

„strýčku“, strýc vzkřikne „Jarmilo“ a Jarmila se rozpláče. Dodejme pouze, že v předloze je 

matka oslovována jako „Máry“114. Toto původní jméno nejspíš pro Kršku neznělo dostatečně 

lyricky, takže ho změnil tak, že odkazuje k vrcholné lyrické básni české poezie.  

Poslední důležitým zásahem do filmové dramaturgie, který je třeba zmínit v souvislosti se 

túženým časovým rozpětím filmu, je vztah Ratkina k strýci Jiřímu. Pokud pomineme šestou 

kapitolu, která pojednává o jeho smrti, tak se v románu Jiří fyzicky objeví jen ve třetí kapitole, 

a po zbytek knihy figuruje už jen jako Ratkinova vzpomínka. Ve filmu Jiří vystupuje více 

v podobě dramatické postavy, pro dospívajícího hocha tedy není podvědomým kodexem, 

podle kterého je třeba žít, ale živoucím člověkem. Kouzlo vzpomínky je nahrazeno další 
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přehnaně patetickou personou. Například scéna následující po návštěvě u Staňků, během které 

Ratkin volá do noci svého strýce, zcela pozbývá působivosti. Na chlapcovo volání odpoví 

tlumený hlas „Ratkine“, ale ze tmy vykročí místo strýce Zach. Spřízněnost osudů strýce Jiřího 

a Zacha, umocněná kouzlem momentu, po kterém následuje Ratkinova zbožná řeč o strýci, 

však vyzní na prázdno. Jakoby režisér natáčel scénu ještě před rozhodnutím nechat Jiřího žít 

téměř až do konce filmu. Samotná Ratkinova rozprava se strýcem také připomíná spíš jakousi 

modlitbu a zároveň kázání éterické bytosti. Zvoníček píše o strýci: „Jakoby z hrobu vstal, 

vypadá Jiří.“115 Zvoníček však tímto výrokem komentuje spíše Jiřího zkroušenou povahu, 

která kontrastuje s výbušným a anarchistickým mužem, jakého známe z románu. 

 

Mezi další dramaturgické zásahy do dějové struktury patří změna proporcí jednotlivých 

motivů. V předchozí analýze románu Stříbrný vítr jsme si vymezili několik hlavních motivů, 

z nichž je poskládáno téma mládí: vzdor, láska, poznání a touha být básníkem. Všechny tyto 

motivy se vyskytují i ve filmu, avšak milostný motiv dostává mnohem více prostoru na úkor 

ostatních.  

První kapitoly románu rozpracovávají téměř výhradně motiv vzdoru a také později tvoří 

Ratkinův vzdor jeden z hlavních skladebních prvků románu. Ve filmu je však tento motiv 

pouze jakýmsi doplněním ústřední milostné zápletky, která je hlavní osou příběhu. 

Filmový Ratkin, podobně jako ten románový, dává divákům najevo svůj nesouhlas 

s katechetovými názory, ale k otevřenému projevu nevole se nikdy nedopracuje. Jediným 

rebelem tak zůstává Zach, který katechetovi otevřeně odporuje. Během schůze ve sborovně 

sice režisér na katechetovu otázku „Kam jste šel v neděli večer s tím zkaženým a nečestným 

poběhlíkem?“ nechá Ratkina vyhrknout: „Ano, šel jsem…“116 ale díky včasnému zásahu 

profesora Ramlera k žádnému doznání nedojde. Jedná se tu nicméně o jeden z mála náznaků 

revolty, který se u Ratkina projeví, pokud pomineme jeho plané výhružky, že by nejraději 

plivnul na katechetu a vymlátil okna ve sborovně.  

Co se týče Ratkinova vzdoru vůči otci, zašel Krška ve škrtech ještě dál než autor. Opět 

nechává Ratkina, aby dal svoji nevoli znát výrazem tváře, ale skutků se od něho nedočkáme. 

Ve filmu je zahrnuta scéna, během které otec pomlouvá matku a kdy Ratkin uraženě odejde. 

Následuje již zmiňovaná rodinná hádka, během které otec uhodí jak svého syna, tak svoji 

ženu. Ovšem scény otevřeného synova odporu, odmítání poslušnosti a jeho snaha donutit otce 

k větší toleranci jsou zcela vypuštěny; Ratkin naopak poslušně líbá otcovu ruku. Emocionální 
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změna daná smrtí bratra a strachem o syna, která u otce proběhne, je rovněž odchýlením od 

předlohy. Náhlé sblížení, které mezi ním a synem následně proběhne, není v románu ani 

zdaleka tak jednoznačné a idylické.  

Ostatní Ratkinovy projevy vzpurnosti byly ve filmu již zcela potlačeny. Svoji slídivou 

bytnou ignoruje a místo něho si z ní tropí žerty jeho spolubydlící. Staňkovi ani nenaznačí, co 

si myslí o jeho zhýralém způsobu života a raději nenápadně zmizí. Ke slovní konfrontaci 

s vdovou nedojde vůbec. Jakoby chtěl Krška zbavit Ratkina posledních zbytků anarchismu, 

které do něho Šrámek vložil. 

 Ratkinovo hledání lásky je pro stavbu románu stejně určující jako Ratkinův vzdor. Ve 

filmu však nejenže milostný motiv dostává daleko více prostoru, ale navíc je obroušen na 

samu dřeň. Už se nejedná o Ratkinovo zoufalé hledání lásky, snění o dokonalých dívkách a 

projektování představ do nedostupných žen. Jde tu od samého začátku až do konce o jednu 

dívku – Aničku Karasů. Ne vždy je Ratkin této své lásce věrný, občas odbíhá i k jiným 

ženám, ale oproti románu tu jde především o ni. O tom, jak tato změna výrazně narušila 

původní stavbu románu, budeme mluvit později. Nyní ještě zpět k motivu lásky. 

Románový Ratkin v sobě poprvé objeví sexuální touhu k ženě ve třinácti letech, kdy je 

silně přitahován herečkou Helenou. Netouží však po ženě jen fyzicky, nýbrž ho k ní pojí i 

emocionální pouto. Ve filmu jsou oba tyto aspekty jejich vztahu narušeny. Jednak je dospělý 

a jednak už horlivě vyznával lásku Aničce, takže jeho okouzlení Helenou působí jako pouhá 

touha povyrazit si a patří spíš nablýskanému divadelnímu světu, ve kterém se Helena 

pohybuje. 

Tím se dostáváme k motivu touhy po poznání, a to poznání jak erotiky, tak Boha. Erotika 

získává ve filmu zcela jiné obrysy. Kromě Ratkinovy touhy po Heleně, se tu vyskytuje 

pohlavní styk s vdovou Haurovou a s prostitutkou Lorčou. Chybí však Ratkinovy úvahy a 

otázky, které klade sám sobě. Jeho znechucení a zklamání z prvního styku je nahrazeno pouze 

strachem z Boha. Jeho motivace k sexuální zkušenosti s Lorčou je také změněna. Rozhodnutí 

jít do nevěstince už nesouvisí s jeho touhou po erotickém vývoji, která jakoby pramenila 

z četby Tolstého Kreutzerovy sonáty. Ratkin si pouze u prostitutky hojí rány, které utržil od 

Aničky. Jeho sexualita tak zůstává ve filmové verzi z části přítomna, ale není příliš 

akcentována. Rozhodně zde není místo na úvahy, které v románu napadají Ratkina například 

při pohledu na ševce Strnada a jeho ženu: „Oba nehezcí až k ošklivosti. Ona věčně s velikým 

břichem, podobná veliké, bledé houbě a roznášející zápach ve svých nečistých sukních; jak to, 
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že spolu ještě mohou dělat takové věci a míti dítě?“117 Tyto myšlenky už nejspíš vybočují 

z Krškovy idealistické vize.  

Naopak motiv touhy po pochopení Boha je vyčerpaný téměř beze zbytku. Chybí snad jen 

Gusta Majer se svým snem stát se knězem a zvrácenou zábavou sloužit falešné mše u sebe 

v pokoji.  

Poslední výrazný motiv románu, Ratkinova touha stát se básníkem, má ve filmu také 

významné postavení. Dalo by se možná říci, že dokonce významnější než v předloze. Krška 

se sice zcela vyhýbá Ratkinovým snům o slávě, které se s kariérou úspěšného básníka pojí, ale 

vynahrazuje to nesčetnými důkazy o jeho umu. Většina básní citovaných ve filmu pochází ze 

sbírky Splav poprvé vydané v roce 1916, tedy v době, kdy bylo autorovi třicet devět let. 

Mravcová tento fakt komentuje: „do období zrodu byly zahrnuty verše zralosti.“118 Ale právě 

tyto vyzrálé verše, nikoli Šrámkova raná anarchistická tvorba, Krškovi zřejmě 

korespondovaly s jeho zidealizovaným obrazem do dálek zahleděného a místy vitalitou 

překypujícího hlavního hrdiny. Dále Mravcová o citacích básní ve filmu dodává, že „působí 

jako prostředek poetické dekorace, podbízející se divákově emoci“119. To je často pravda, ale 

někdy se Krškovi podaří využít báseň jako dramatický prostředek. Pomineme-li scénu 

s pražskou sestřenicí, kterou Ratkin pobouří nemravnou poezií, obohacuje Krška verši i scénu 

v nevěstinci. Zde básník recituje Lorče Šrámkovu báseň „Žena a jediný“120, jejíž metaforický 

význam odráží situaci osamělé prostitutky. Síla veršů a smutek, který se náhle na několik 

okamžiků rozprostře po usměvavé tváři Lorči, funguje daleko víc, než většina pateticky 

deklamovaných monologů ostatních postav.  

 

Jak již byly řečeno na začátku, největším zásahem do dramaturgie scénáře bylo časové 

zhuštění událostí do průběhu jednoho roku a s tím spojená ztráta vývojového aspektu. S touto 

změnou přímo souvisí i dějová koncentrace filmu, kterou se Krška pokusil vyřešit vystavěním 

vlastního dramatického oblouku, jímž se chce zalíbit zejména konvenčnímu divákovi. Kostru 

scénáře Krška sestavil neúměrným rozvinutím milostného motivu, který ale na druhou stranu 

zúžil jen na vztah Ratkina a Aničky, což zároveň ovlivnilo i jejich charaktery. Zvoníček 

poznamenává, že Krška: „[z Ratkinova] vztahu k Aničce udělal místo závěrečné episody 

milostnou selanku, jež tvoří pozadí všech peripetií a katastrof dozrávajícího mládí.“121 
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Režisér použil jméno Aničky Karasové, která se v románu objeví až na konci předposlední 

kapitoly jako Ratkinova vysněná dívka. Oba mladí lidé si velmi záhy vyznají lásku a následně 

ji stvrdí společně strávenou nocí. Náhlá proměna Aničky je pak nutná pro Ratkinův další 

vývoj. Mravcová dokonce tvrdí, že má postava dívky „symbolickou platnost“122 a dodává, že 

„[Anička] nemá konkrétní podobu, neboť je především hrdinovým zážitkem – zážitkem 

erotického naplnění, po němž následuje náhlý zlom (nečekané zavržení), aby tak vkročení na 

práh dospělosti bylo doprovázeno téměř současným prožitím vzletu a pádu, slasti a 

utrpení.“123 Krška tu vlastně používá podobný postup jako když přetvářel postavu Ratkina, u 

které spojil v jednu osobu několik vývojových fází – od pětiletého chlapce po osmnáctiletého 

muže. V případě Aničky zase skládá dohromady obrazy všech dívek, které se v románu 

objevují. Anička je pro Ratkina nevinná Lidka – pozdější personifikace útlé břízky v lese, je 

to krásná Růžena na korzu, která ho dráždí svým nezájmem a nafoukaná Pavla, která neví, co 

chce. 

Nejmíň ze všech dívek je však Aničkou, která dala románovému Ratkinovi alespoň na 

okamžik pocítit opětovanou tělesnou lásku. Během Krškova filmu však k žádnému zasvěcení 

ženou nedochází a Ratkinovo velké prozření na konci tak značně ztrácí na intenzitě. 

Mravcová komentuje zamlčení erotického naplnění následovně: „nemohla být prožita ani 

veliká bolest, ani mužné přijetí této bolesti. Jestliže tedy i filmový Ratkin, ochuzený o 

zmíněné mezní prožitky, pochovává své chlapectví „včerejší a pošetilé“, pak jeho slova 

zůstávají rétorickým gestem a repliky vrtošivé dívky ztrácejí bez milostného odevzdání, jež 

mělo předcházet, erotické napětí.“124 Spojením všech dívek také Krškova Anička přichází o 

svůj éterický rozměr, neboť to jsou právě všechny ty ostatní přízemní městské dívky, kterými 

pohrdá. Anička v předloze říká: „Chodíš po lesích, vrátíš se potom a už se ani do městečka 

nehodíš. Také studenti přijedou, první den to je jako les, ale druhý den už i tohle je zase jen 

jaksi městečko, už ani abys ptákem nelítala a chodila na rande jak naše slečinky.“125 

Rozšíření románku Ratkina a Aničky si pochopitelně vyžádalo řadu změn v příběhu. 

Nejedná se však jen o doplňující scény, jakými jsou jejich různá setkání, např. u kašny, u 

řeky, na kolotoči atd., ale také o změnu původních scén a dokonce i vztahů mezi postavami. 

Krška však ve své snaze o dramaticky sevřenější podobu filmu nesáhl jen na vztahy Ratkina a 

Aničky, ale i na vztahy dalších postav. 
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Již z první scény na korzu je patrné, jak citelných „inovací“ se divák ještě dočká. Kromě 

celkem pochopitelného obohacení postavy Valenty o vlastnosti nevyléčitelného šarmantního 

sukničkáře Štolce, který byl kvůli již tak početnému množství postav vyškrtnut, je naznačen 

vztah mezi Aničkou a Ramlerem. Z pokrokového profesora, který v mnoha ohledech 

připomíná Ratkinova milovaného buřičského strýce, se stává Ratkinův sok v lásce. Ramler 

tak přestává být záhadnou postavou s nevyjasněnou minulostí, stal se z něho lehkomyslný 

šarmantní muž, který okouzluje slečny na korzu.  

Výrazného propletení osudů se dočká i Ratkinova rodina. Poznámka nadporučíka Gerliče, 

který poznamená, že se kdysi znal se strýcem Jiřím, má především humornou funkci a dá se 

lehce odpustit. Další promíchání vztahů Jiřího však nejen mění jeho charakter, ale také 

ovlivňuje celkové melodramatické vyznění filmu. Již zmiňovaná scéna strýcova efektního 

příchodu během rodinné hádky je později ještě doplněna neméně sentimentálním rozhovorem 

mezi ním a Ratkinovou matkou, během kterého vyjde najevo jejich utajovaná láska, které se 

kvůli nepříznivým okolnostem nikdy nemohli oddat. Tento milostný propletenec je ještě 

vyhrocen naznačením milostného poměru mezi Ratkinovým otce a služebnou Mařenkou. 

Krška se rozhodl zcela vypustit dusivou atmosféru dlouholetého manželství, spojenou 

s bezradností vůči nezbednému synovi, a nahradil ji několika ukřičenými scénami, jako 

vystřiženými z červené knihovny.  

 

Po probrání nejvýraznějších problémů dramaturgie adaptovaného scénáře se dostáváme 

k problémům již výhradně režijním. Kromě práce s hercem a postavou je to především 

celkové estetické vyznění filmu, které zcela opomíjí prvky realismu, naturalismu a neúspěšně 

se pokouší o lyrický žánr, kterému však chybí výraznější subjektivní pohled hlavní postavy.  

O dramaturgických nedostatcích uchopení hlavní postavy bylo řečeno již mnoho a s nimi 

bohužel souvisí i herecká konkretizace Eduardem Cupákem. Jakoby si sám chvílemi 

uvědomoval, že používá slova původně psaná pro malého chlapce, stylizuje často svůj projev 

do projevu udiveného dítěte. Role Ratkina má však mnoho poloh, mezi něž patří vážná 

zasněnost, úzkost, naléhavost nebo naopak bezstarostnost atd. Cupák s úspěchem dokáže 

přecházet plynule z jedné do druhé. V některých jeho polohách budí nepřirozená naivita jeho 

postavy spíše úsměv, v ostatních polohách však dokáže diváka strhnout. 

Anička Jany Rybářové je na tom podobně jako Ratkin, s tím rozdílem, že má dvě podoby 

hraničící s dvojnickým „rozštěpením“. Tou jednou je povýšená nafoukaná slečinka, rovněž 

s dikcí spíše pubertální dívky, druhou polohou je pak zasněná Anička Posedlá, 
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která patetickými deklamacemi vybarvuje svůj romantický sen, který vzápětí nechá opět 

rozplynout ve škodolibém holčičím smíchu.  

 Co se týče ostatních postav, nelze než souhlasit se Stanislavem Zvoníček, jenž zmiňuje 

„desítky bravurně vypracovaných drobných epizod“126, mezi nimi především bordelmamá Z. 

Baldové, bytnou R. Šlemrové nebo fackovací výstup R. Schránila. Zvoníček ale uznává, že se 

zde jedná o lehký posun ke karikatuře. Karikaturní je pak samozřejmě také postava Katechety 

a celý učitelský sbor, který kritik charakterizuje jako „kompars stylizovaný do muzea 

abnormalit“127 U dalších postav si potom všímá jejich idealizace, kterou zmiňuje především 

v souvislosti se ženami: vdovy Haurové (S. Strobachová) a Lorči (L. Vendlová) a 

poznamenává, že na plátně je zobrazena „představa žen, jak by rády vypadaly, kdyby 

mohly.“128Místo staré vdovy, která podle předlohy „měla stále cihlové skvrny ve tváři, něco 

zelené zápalného vařilo se jí v očích [a] vpředu čelisti scházel jí zub,“ svede Ratkina celkem 

pohledná žena ve středních letech. Rovněž roztomilá a sympatická Lorča neodpovídá zcela 

Šrámkově popisu děvčete, které „mělo houpavé boky a prsy, černé, netečné oči a hrubá ústa 

[…]; nebyla hezká a nebyla ani příliš čistá.“129 Tento popis už spíš odpovídá prostitutce 

Anděle, se kterou udržuje poměr Zach. V jejím případě ale zjev padlé ženy naopak hraničí 

opět spíše s karikaturou.  

Zach v podání O. Lackoviče působí mezi studenty poněkud nepatřičně. Podle předlohy má 

být starší a vyspělejší než ostatní, protože několikrát propadnul, ale Lackovičovi bylo v době 

natáčení dvacet sedm let a tak se na první pohled zdá, že je spíše kolegou profesora Ramlera, 

jehož ztvárnil jen o čtyři roky starší Vladimír Ráž, než problémovým studentem a floutkem. 

Jeho vlastnímu hereckému projevu by se dalo vytknout, podobně jako Radovanu Lukavskému 

v roli Jiřího, jistá rezignovanost. Vždyť oni dva mají být těmi divokými buřiči, kteří motivují 

Ratkina ke vzpouře! Oproti tomu Ramler, o kterém v románu Zach říká: „Už jej asi život 

přejel,“130 působí v podání Ráže svěžím a mladistvým dojmem. 

Idealizace se však netýká jen postav, ale také prostředí, děje a celkového vyznění filmu. Co 

je však závažnější, než potlačení prvků naturalismu a realismu, je zrušení s nimi souvisejícího 

subjektivního hlediska hlavní postavy, které je základním nositelem lyrické poetiky Šrámkovy 

předlohy. Místo toho, aby byl Ratkinův svět viděn jeho vlastníma očima, a prožit emocemi 
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zmítaným nitrem, Krška používá především svoji autorskou, stále optimisticky zabarvenou 

optiku.  

Tento posun je zřejmý už během prvních záběrů filmu, kdy během laskavého komentáře 

Karla Högera režisér odhaluje hravý a idylický portrét městečka a jeho obyvatel. Město a 

jednotlivé figurky, kterých se ve filmu objeví bezpočet, tak dostávají první slovo. Mravcová 

tento posun komentuje tím, že kulisa maloměsta „nabývá převahy nad prožitky hlavního 

hrdiny, jenž se stal pouze jednou ze složek daného prostředí.“131 S touto změnou samozřejmě 

souvisí i již zmiňované dramaturgické zásahy, které odvádějí ohnisko zájmu od Ratkinových 

komplexních citových prožitků k jeho milostným pletichám.  

Přestože bylo při filmovém zpracování subjektivní hledisko Stříbrného větru většinou 

potlačeno, je možné najít několik scén, kde se Krška Šrámkovu lyrickému záměru přece jen 

přiblížil. Například scéna, během které Helena předvádí Ratkinovi svoje rozličné role, chce 

divákovi sugerovat Ratkinův okouzlený pohled na umělkyni. Místo pouhého náznaku 

kostýmu tak režisér pomocí stop-triku předvede Helenu v jednotlivých kratičkých výstupech 

vždy perfektně upravenou, v různých kostýmech a účesech. Výsledný efekt je přesto spíše 

humorný, možná i díky tomu, že režisér opomíjí alespoň naznačení Ratkinových erotických 

muk během jeho koketování s herečkou.  

O vyšší míru subjektivizace se potom filmoví tvůrci pokusili během setkání Ratkina 

s Aničkou. Jde především o scény u kašny a na kolotoči. V těchto scénách režisér umístí svoje 

hlavní představitele do vlastního časoprostoru, který je jakoby odtržený od reality. U kašny 

tohoto efektu dociluje především snímáním obou herců přes tryskající kapky vody, na 

kolotoči je to pak jejich náhlé osamocení nad hlavami účastníků pouťové zábavy. Nadreálnost 

je ještě posílena nápadnou změnou hudby a pak především proměnou chování Aničky, která 

se z povýšené a protivné slečinky stane na chvíli krotkou dívkou, pateticky vyznávající 

Ratkinovi lásku. Podle Mravcové tak vzniká dojem, „jakoby šlo o Ratkinovu představu 

vyvolanou přáním. Film se tu tedy blíží žádoucímu subjektivnímu hledisku, které celkově 

většinou popírá.“132 

Subjektivizace románu Stříbrný vítr však souvisí nejen s projevy impresionismu, ale také 

realismem a naturalismem, kterým se Krška zcela vyhýbá. Ve filmu například zobrazuje 

gymnázium, dům bytné i rodinný dům jako ponuré masivní stavby, ale v kontrastu s věčně 

veselým Ratkinem, který tudy prochází téměř bez povšimnutí, pozbývají stísněnosti. Obydlí, 

kde Ratkin bydlí, popisuje Šrámek například takto: „Dům, přilepený k zbytkům někdejších 
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městských hradeb, měl už nějaký starý, plesnivý letopočet, průjezd studeně páchl jak 

zahnívající studna, v tmu schodiště krvácela červená lampička jak vyslzené stařecké oko, zdi 

se za dnů oblevy slizce potily, po pavlačích a výklencích za noci tápal belhavě vítr a z děr 

kotlavé dlažby na malém, páchnoucím dvorku výlezaly v navečerech krysy.“133 Místo toho, 

aby dal Krška do kontrastu svoje oblíbené obrazy idylické přírody s touto děsivou stavbou, a 

zdůraznil, jak na Ratkina neutěšené prostory působí, nechává svého hrdinu vesele vyběhnout 

schody a ještě se po cestě usmát na vdovu Haurovou, která má místo tváře bezzubé stařeny 

obličej zralé pětatřicátnice.  

Podobnou výtku lze mít například vůči sekvenci s pradlenami v řece, odkud byla již při 

psaní scénáře vyškrtnuta silně naturalistická postava mrzáka. Místo kontrastu mladých 

polonahých žen a znetvořeného, skeptického a sexuálně deprimovaného člověka, maluje 

Krška pouze další ze svých idylických obrazů ztepilého mládí. Dvořák tento krok komentuje: 

„Zření postiženého hocha víc vyjadřuje mučivý pocit nedostupnosti než jeho verbální 

tlumočení, ilustrované oblíbenými výjevy vodního špásování, s nimiž český film rád 

pracoval.“134 Martin C. Putna ve své monografii Homosexualita v dějinách české kultury 

motiv koupání nahých mužů v řece, jejichž mládí jim dovoluje bezstarostné radovánky, válení 

sudů a vzájemné objímaní, nazývá „sublimovaně homoerotickou konstelací“135. Píše, že 

„homoerotická touha není pojmenována – ale způsobem zobrazování mužské krásy a 

mužského společenství je divákovi podvědomě sugerována.“136 Tato teorie potvrzuje naši 

domněnku, že místo aby se Krška snažil pravdivě postihnout ráz Šrámkova díla, zahlcuje film 

svou vlastní zidealizovanou představou a touhou.   

V podstatě kýčovitými prostředky, jakými jsou idylické obrazy řeky, opálených těl, přírody 

a slunce, mnohdy doprovázených patetickou hudbou, mínil režisér navodit dojem lyričnosti 

filmu. Tato snaha je zjevná už ze samotného Krškova scénáře, který je napsán silně 

stylizovaným a metaforizovaným jazykem s častými parafrázemi a citacemi Šrámkovy 

předlohy. Zcela se tak vymyká zaběhnutým konvencím strohého a výstižného filmařského 

jazyka: „Ratkin pohlédl na Viku, na nůž, ani se skorem nepodivil, proč právě souboj – to už je 

dnes takový podivný den, nepochopitelné věci se dějí kolem i v něm, není ani hrůzy, ani 
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135 Martin C. Putna. “Od Kršky do Trošky. Homosexualita a český film“, Homosexualita v dějinách české kultury, 
ed. Martin C. Putna a kol. (Praha: Academia, 2013) 456 
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směšnosti, jen jakási barevná a romantická představa se vyhoupla z jeho nitra, plného nadšení 

a zoufalství.“137  

Do jazyka filmového díla je však nemyslitelné transponovat jazykové prostředky textu. 

Mravcová o tomto marném snažení píše: „Metafora použitá v textu scénáře lyričnost filmu 

nezajistí, neboť do řeči obrazů, řeči předpojmové, spočívající v jednoznačné konkrétnosti 

předmětu, je nepřenosná.“ Režisér se tak měl spíše než na psaní lyrického literárního scénáře 

soustředit na to, jak Šrámkovu lyriku převést na plátno pomocí filmových prostředků, kterými 

jsou nejen citlivá práce s obrazem, zvukem, světlem a hudbou alespoň částečně sugerujícími 

subjektivní pohled postavy, ale také snaha zobrazit přirozenou akci a dialogy herců bez 

zbytečných patetických promluv a teatrálních gest. 

 

 

Závěr 

 

Pro analýzu Krškovy adaptace románu Fráni Šrámka Stříbrný vítr, bylo důležité zopakovat 

si nejdůležitější prvky předlohy. Sám autor románu nazývá jeho skladbu improvizační a to 

proto, že se jedná více o sled epizod než o ucelený příběh se začátkem, prostředkem a 

koncem. Kompozice románu je tvořena především nejdůležitějšími zlomovými okamžiky 

fyzického i duševního vývoje hlavní postavy Jeníka Ratkina, které vypravěč popisuje 

chronologicky od jeho raného dětství až po práh dospělosti. Tuto kompozici narušují pouze 

dvě kapitoly věnované osudům strýce Jiřího a profesora Ramlera, které tvoří jakési paralelní 

linky s osudem hlavního hrdiny.  

Pro lyrickou podobu románu je stěžejní jeho básnický jazyk. Šrámkův sloh je plný 

obrazných pojmenování; používá především metafory, metonymie a personifikace. Navozují 

konkrétní smyslový vjem, nebo vyvolávají obecný fakt smyslovosti a hmotnosti. S jejich 

pomocí autor maže hranice mezi skutečností a vzpomínkami, představami a sny. Často se 

uchyluje k náznakovosti, nedořečenosti, což souvisí i s užitím nepřímých a polopřímých 

promluv, které v dialozích splývají s řečí přímou. Nejvýraznějším stylistickým prvkem 

románu je pak jeho silná subjektivizace, díky níž se časté změny nálad hlavní postavy odráží i 

v tom, jak je popisováno její okolí. Většina románu je vyprávěna z Ratkinovy perspektivy, ale 

občas se vypravěč uchyluje i k perspektivám dalších postav, především strýce Jiřího a 

profesora Ramlera.  
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Hlavním tématem románu je mládí a proměny, kterými mladý člověk prochází během 

dospívání. Název románu „Stříbrný vítr“ je pak metaforou mladického toužení, protože 

Ratkinovy kroky jsou vedeny především jeho touhami: po vzdoru, lásce a poznání. Ratkin cítí 

potřebu bouřit se proti nespravedlivým autoritám, kterými jsou pro něho otec, profesorský 

sbor a církev. Snaží se porozumět Bohu, ale i od toho se nakonec odvrací. Jeho vývoj je do 

značné míry určen také řetězcem milostnými a erotických zkušeností, mezi které se řadí 

nevinná platonická láska z dětství, toužení po dívkách i zralých ženách a jednorázové sexuální 

styky s osobami pochybné pověsti. Ratkinovi neúspěšné pokusy najít pravou lásku vrcholí 

setkáním s Aničkou Karasů, která ho nechá prožít erotické naplnění, ale záhy ho opouští. 

Ratkin tak poprvé pochopí, že pro to, aby skutečně okusil život, je třeba poznat nejen pravou 

lásku a štěstí, ale také zklamání a bolest.  

V rámci analýzy Krškova filmu jsme si nejprve vymezily hlavní dramaturgické zásahy, 

jimiž Krška narušil původní stavbu románu. Nejzávažnějším zásahem je časová kondenzace, 

která nejen ruší vývojový aspekt Šrámkovy předlohy, ale také má za následek posuny ve 

významu jednotlivých epizod i proměnu charakterů. Po transponování výjevů z Ratkinova 

dětství do jeho dospělosti scény buď ztrácí na intenzitě a jejich význam je posunutý, nebo 

naopak nabývají rysy nechtěné karikatury způsobené zdětinštěním téměř dospělých postav a 

jejich nevěrohodnými reakcemi.   

Dalším dramaturgickým zásahem je změna motivické skladby. Milostný motiv dostává 

mnohem více prostoru na úkor motivů ostatních, kterými jsou například Ratkinova touha po 

vzdoru a po poznání erotiky. S touto změnou přímo souvisí i dějová koncentrace filmu, která 

je vyřešena vymyšlením dramatického oblouku, který je vystavěný na vztahu Ratkina a 

Aničky Karasové. Potlačení ostatních motivů je tak doprovázeno i deformací motivu 

milostného: nejde tu už o Ratkinovo zoufalé hledání pravé lásky, nýbrž o jeho pokusy zalíbit 

se jediné dívce, která navíc v předloze vystupuje až v posledních dvou kapitolách. Šrámkův 

příběh bolestiplného zrání se tak pod Krškovým vedením stává oddechovou filmovou 

romancí.  

Režijní koncepce Václava Kršky je rovněž plná nedostatků. Režisér opomíjí velmi 

progresivní realistické, až naturalistické stylizace původního díla a místo toho film pojímá 

jako svoji vlastní idealistickou vizi mládí, krásy a přírody. Tato vize však postrádá typický rys 

Šrámkova románu, jímž je subjektivní pohled hlavního hrdiny. Ratkin se stává pouze jednou 

z figurek pohybujících se v malebných kulisách maloměsta a jeho citové prožitky přestávají 

tvořit jádro příběhu.   
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Hlavními prvky, kterými chce režisér zprostředkovat divákovi lyrický dojem Šrámkova 

románu, se tak stávají teatrální herecké výkony, patetická hudba a místy až kýčovité obrazy 

přírody.  Krška však zapomíná, že idealismus a vitalismus tvoří jen dvě z mnoha složek 

Šrámkova Stříbrného větru. 
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