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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá sociálně zaměřenou prózou spisovatele Karla Nového z 20. a 30. 

let 20. století. První část se věnuje životu a tvorbě Karla Nového v kontextu doby. Následující 

kapitoly se zaměřují na čtyři definovaná díla – Městečko Raňkov, Samota Křešín, Peníze a 

Chceme žít. Klíčovými oblastmi zájmu jsou podoby prostorů a pojetí postav v jednotlivých 

dílech. Cílem práce je připomenutí autorových děl v dobovém kontextu a definování 

základních rysů románů v jejich vzájemné komparaci. 

 

Klíčová slova – Karel Nový, realistický román, sociální próza 1. poloviny 20. století, prostor, 

postavy 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with socially focused prose of writer Karel Nový in 20s and 30s of 

the 20th century. The first part is devoted to life and work of Karel Nový in the context of this 

time. Following chapters are focused on the four defined books – Městečko Raňkov, Samota 

Křešín, Peníze a Chceme žít. The key area of interest is the form of the space and conception 

of characters in these books. The aim of this work is to remind these books and to define their 

basic characteristics in comparison to one other. 

 

Key words – Karel Nový, realistic novel, social prose of 1st middle of the 20th century, space, 

characters 
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1. Úvod 

Bakalářská práce se zaměřuje na prozaickou tvorbu Karla Nového ve 20. a 30. letech 20. 

století. Osobnost Karla Nového není v současné době příliš známá, není součástí osnov výuky 

literatury na středních školách a základní odborné příručky se o něm zmiňují pouze okrajově. 

Obraz spisovatele je také modifikován příklonem k socialistickému realismu, jež má pro 

současného čtenáře negativní konotace. Jeho tvorba soustředěná do první poloviny 20. století, 

zejména první vydání těchto děl, si ale ideologické nároky neklade. Cílem práce je 

připomenout tato díla, podívat se na ně objektivně s časovým odstupem a pokusit se je 

charakterizovat v jejich dobovém kontextu. 

Po úvodní kapitole věnované spisovateli, jeho životu i díle v kontextu doby, se jednotlivé 

části zabývají čtyřmi vybranými romány daného období. Rozebíranými díly budou: Městečko 

Raňkov (1927), Samota Křešín (1927), Peníze (1931) a Chceme žít (1934). 

Výběr není náhodný. Jedná se o první rozsáhlejší románové práce Karla Nového. 

V kontextu autorovy tvorby jde o díla nezatížená neustálou snahou o přepisování a o 

ideologické aspekty objevující se zejména v další tvorbě. Zároveň můžeme pozorovat stopy 

lyrických tendencí typických pro spisovatele především v počátcích jeho tvorby. 

V těchto svých prvních románech Karel Nový vytváří základ pro nastávající vydání 

vyznívající už v duchu socialistického realismu. Patrná tudíž může být cesta autora od 

realismu sociálně zaměřenému k próze ideologické, stále větší vliv sociálních podmínek na 

jejich jednání, charakterové změny a determinace prostředím.  

Čtveřice románů také představuje díla s obdobnou tematikou, ale s rozdílným prostorem. 

Městečko Raňkov zastupuje maloměstský kolektiv, Samota Křešín úzkou společnost žijící 

v izolaci, Peníze zobrazují život individua ve velkoměstě a Chceme žít se soustředí na dvojici 

vesničanů snažící se přežít ve velkoměstě i na venkově. 

Cílem práce je tedy se na perspektivě hlavních hrdinů a v porovnání prostoru vesnice a 

města pokusit podívat, jakým způsobem autor tvoří svůj fikční svět, jaké principy jsou pro něj 

určující a jak konstruuje své postavy.   

Struktura jednotlivých kapitol je jednolitá. Po úvodní části věnované osobnosti Karla 

Nového jsou seřazeny kapitoly chronologicky se věnující definovaným dílům. U každého 

románu se práce zabývá obecnou charakteristikou knihy, informacím týkajícím se jejího 

vzniku a shrnutím dobové recepce. Následují dvě části, z nichž první je zaměřená na analýzu 

prostoru a druhá se soustředí na problematiku postav. Závěrečná kapitola pak představuje 

shrnutí získaných poznatků a snahu o definování podoby prostoru románů a charakteristiky 

postav – celé společnosti a hlavních hrdinů. 
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Bakalářská práce pracuje s primární a dostupnou sekundární literaturou v podobě 

odborných textů a dobových recenzí. 

  



 

8 
   

2. Karel Nový – spisovatel 

2.1. Autorovo dílo 

Osobnost Karla Nového se ztrácí v kontextu jiných důležitých jmen české literatury. Jeho 

jméno nenalezneme v kánonu povinných knih k maturitní zkoušce z češtiny a v mnohých 

knihovnách budeme jeho díla hledat marně. Přesto byl Karel Nový ve své době velmi 

uznávaným a hojně čteným autorem, což dokládají mimo jiné i mnohočetná vydání jeho 

románových děl. Spisovatel neunikl ani soudobé literární kritice. Jeho díla reflektují např. 

Josef Hora, Vladislav Vančura, A. M. Píša, Julius Fučík či F. X. Šalda. Ten například Karla 

Nového označil za sympatickou literární figuru, která maluje šeď v šedi skoupou tvrdou linií, 

bez pošilhávání po efektech a slavných literárních vzorech.
1
 Dobovou kritikou v souvislosti 

s definovanými romány se budeme zabývat v jednotlivých kapitolách. 

V povědomí současných čtenářů zůstává ale znám spíše jako autor děl určených pro děti, 

zejména knihy Rybaříci na modré zátoce, které se dostalo 12 vydání, z nichž poslední vyšlo 

roku 1986, šest let po autorově smrti. Např. Miloš Pohorský zmiňuje, že právě tato kniha je 

autorovu nejznámější publikací určenou pro děti
2
.  I pro samotného autora byla nejmilejším 

dílem.
3
  

Jeho tvorba se ale nesoustředí jen na dětského čtenáře. Množství románů a povídkových 

souborů, které vydává od roku 1925 až do roku 1962, se zabývá širokým spektrem témat 

lidských vztahů a společenských problémů. Z dnešního hlediska se ale mnoho z nich může 

jevit jako příliš ideologicky zaměřených, a tudíž pro současného čtenáře jako neaktuální a 

přímočaře se snažící o nastínění černobílého rozdělení světa a zdůraznění potřeby nového 

řádu, který jediný je správný.  

Tento dojem se ale týká zejména dalších vydání děl Karla Nového. Jeho typickým znakem 

je totiž neustálá snaha o přepracovávání právě v duchu daného režimu. Je otázkou, zdali je 

tato činnost spjatá s autorovým pocitem o nedokonalosti předešlých vydání, potřebou 

zdůrazňovat určité složky díla nutných pro adaptování na současný režim či jen se změnami v 

názorovém vývoji Karla Nového. 

Spisovatel, vlastním jménem Karel Novák (pseudonym Nový posléze přijal jako občanské 

jméno), se narodil 8. prosince 1890 v Benešově. Po většinu života se živil jako novinář 

v nejrůznějších periodikách a časopisech např. v Českém slovu, Domovu a svět, Národním 

osvobození či měsíčníku Panorama. V době první světové války údajně předstíral různé 

                                                           
1
 ŠALDA, F. X.: Průřez částí dnešního románu českého, in Kritické glosy k nové poesii české. Praha: Melantrich, 

1939, str. 294–295  
2
 POHORSKÝ, M.: Pokus o portrét, in Literární měsíčník 4, 1975, č. 10, str. 55 

3
 JUNGMANN, M.: Karel Nový, Náčrt života a díla. Praha: Československý spisovatel, 1960, str. 44 
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nemoci a čas trávil po nemocnicích. Roku 1917 dezertoval a tajně působil ve Vídeňském 

deníku. Názorový vývoj spisovatele definuje František Buriánek jako cestu od anarchistické 

revolty, socialistického hnutí k protimilitaristickému a národně osvobozeneckému boji proti 

rakouské monarchii.
4
 

Byl velkým přítelem Vladislava Vančury, se kterým studoval na benešovském gymnáziu. 

Životní příběh rodiny Karla Nového pak inspiroval Vančuru k napsání díla Pekař Jan 

Marhoul, stejnou tematikou se zabývá i první román Karla Nového Městečko Raňkov.   

Milan Jungmann o Karlu Novém napsal, že ve svém díle sám na sebe prozrazuje vše, co 

nás může zajímat.
5
 Stejně jako u mnohých jiných lze tedy i v jeho tvorbě spatřovat množství 

autobiografických prvků. Určitým rysem autobiografičnosti je i autorovo silné sepětí 

s rodným krajem. Erich Renner dokonce uvedl, že Nový je posledním autorem, jehož tvorba 

je ve svém celku spjata s konkrétním krajem.
6
 Podblanicko, respektive Benešovsko se stává 

velmi často ústředním prostorem jeho románů, vrací se k němu stejně jako do dětství i ve 

svých povídkách, črtách a fejetonech. Rodinné zázemí je akcentováno i v jeho básnických 

počátcích.  

Po válce se Nový vrací ke své novinářské práci. V letech 1922–1923 cestuje po Německu 

a Francii, zážitky z cest mu jsou zdrojem řady fejetonů a črt. Zařazuje se k levicově 

orientované inteligenci, podílí se na založení časopisu Socialista, je členem uměleckého 

sdružení Blok. V době hospodářské krize je členem Výboru solidarity se stávkujícími. 

V průběhu druhé světové války kvůli své protifašistické činnosti neunikl pronásledování a na 

krátký čas se dostal do koncentračního tábora.  

Tvorba Karla Nového bývá charakterizována jako realistická, soustředěná na region, a 

tudíž navazující na tradiční venkovskou prózu 19. století. Autor ale vždy přidává sociální 

aspekt, utváří zobrazované prostředí jako síť vztahů mezi jedinci, skupinami a jednotlivými 

vrstvami společnosti. Opakujícím se rysem postav je pocit křivdy, nespravedlivého 

uspořádání světa, na jehož základě nejvíce trpí pracující. Východisko z této situace se 

postupně utváří právě již zmíněnými dalšími přepracováváními jednotlivých děl.  

Do českého literárního pole autor vstupuje na počátku 20. století. Prvními literárními 

pokusy jsou básně uveřejňované v různých časopisech. Dominantou jeho tvorby se od 20. let 

stává právě ucelený a rozsáhlý román, ve kterém navazuje na tradici realistickou, soustředí se 

na dějovou linii a jednání postav a řadí se tak k dílům pevného epického tvaru, k nové vlně 

                                                           
4
 BURIÁNEK, F.: Demokratická a kritická próza, in Česká literatura první poloviny XX. století. Praha: 

Československý spisovatel, 1981, str. 200–201  
5
 JUNGMANN, M.: Karel Nový, Náčrt života a díla. Praha: Československý spisovatel, 1960, str. 5–6  

6
 RENNER, E.: Motiv krajiny v díle Karla Nového, in Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Jemniště: 

Okresní muzeum Podblanicka, 1967, str. 108 
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venkovské prózy druhé poloviny 20. let. Tématu venkova se v dané době věnoval např. i 

Vladislav Vančura, Josef Kopta či Josef Knap. Tato vlna reaguje na předcházející rozbití 

epického charakteru prózy a silné lyrizace vlivem poetismu, vitalistického senzualismu a 

impresionismu.
7
 Po většinu své spisovatelské kariéry se tohoto svého směru nevzdává a 

zůstává ve svém zaměření na region v duchu venkovské prózy či se zaměřuje na historická 

témata po vzoru Aloise Jiráska.  

Typickým průvodním rysem jeho prózy ale vždy zůstává sklon k lyrismu a vykreslení 

prostředí ve své autentičnosti, zaujetí mnohočetnosti dění a zobrazování postav, které se snaží 

vypořádat se svým postavením a rolí ve společnosti, ale příliš se jim to nedaří.  

Nezůstává autorem čistě románovým. Nedílnou součástí jeho díla jsou i soubory povídek, 

fejetonů a črt, které jsou prodchnuté subjektivními lyrickými prožitky, vzpomínkami, 

bezprostředními dojmy, ale i kritickými pohledy na současnou situaci v Čechách.   

Jak již bylo uvedeno, část své tvorby věnoval dětem. Ve svých dílech určených právě pro 

ně se často zaměřuje na zobrazování světa zvířat, prostředí je zprostředkováváno skrz pohled 

daného zvířecího hrdiny a román funguje jako podobenství. Varuje tak před některými rysy 

lidského světa a učí, jak by se lidé k sobě měli chovat. K těmto dílům nesporně patří již 

zmínění Rybaříci na modré zátoce (1936) či Potulný lovec (1941). 

Autor se také věnoval historické tematice, a to ve svých pokusech o drama Na Táboře 

(1936) a v rozpracované verzi Česká bouře (1948). Podílel se také na filmu Marijka nevěrnice 

(1982), na jehož scénáři spolupracoval s Ivanem Olbrachtem a který režíroval Vladislav 

Vančura. 

Za svou spisovatelskou kariéru mu byl udělen roku 1960 titul národní umělec. Od roku 

1962 již nepublikuje nová díla, připravuje ale vydání svých sebraných spisů. Umírá 23. 

listopadu 1980 v Praze. 

2.2. Románová tvorba 

Románový debut si Nový odbyl roku 1927 knihou Městečko Raňkov. Krátce na to autor 

vydává Samotu Křešín (1927), která se později stává součástí trilogie Železný kruh, spolu 

s romány Srdce ve vichru (1930) a Tváří v tvář (1932). Následuje množství dalších děl: 

Modrý vůz (1930), Peníze (1931), Chceme žít (1933), Na rozcestí (1934), Za hlasem domova 

(1939), Třetí větev (1939). Po válce pak vychází např. přepracovaný první román s názvem 

Plamen a vítr (1959) či krátká próza určená mládeži Básníkova první láska (1962). Většina 

                                                           
7
 STROCHSOVÁ, E.: Destrukce tradiční epiky pod vlivem moderních básnických směrů a cesty k obnově 

epičnosti, in Mukařovský, J. (ed), Dějiny české literatury IV., Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995, str. 229–239  



 

11 
   

z těchto děl byla později přepisována a vycházela v dalších vydáních s novými názvy (např. 

Za hlasem domova později vycházelo pod názvem Balada o českém vojáku). 

Cesty románu Karla Nového vedly poměrně stejnorodou cestou. Miloš Pohorský o něm 

napsal např., že jeho tvůrčí cesta postupovala plynule, bez vnitřních převratů.
8
 Jeho prózám je 

vlastní zaměření na rozvíjení děje, jednání množství postav a realistické pojetí příběhu. 

Utvářený prostor bývá situován do středních Čech, na malé město, výjimečně do Prahy. Často 

se jedná o polyfonní prostředí, kde se pohybuje velké množství postav, vyskytují se různé 

epizodické děje a zůstává mnoho neuzavřených vztahů.  

Vševědoucí vypravěč je nestranný, pozoruje a zaznamenává. Můžeme tedy mluvit o tom, 

že text má charakter kroniky. Vypravěč se snaží zachytit, co všechno se v určitý čas na daném 

místě odehrálo. Na tomto základě je postaven např. román Plamen a vítr, který zobrazuje 

v poměrně dlouhém časovém rozmezí atmosféru malého města na pozadí velkých dějinných 

událostí. Ústřední dějová linie je narušována řadou paralelních epizod, např. osudem Marty, 

spolužačky hlavního hrdiny, která je donucena k domluvenému sňatku a pak se její stopa 

z děje vytrácí. Později se objevuje znovu, ale její příběh již není doveden do rozuzlení.
9
 

Plynutí děje bývá zpomalováno popisy přírody. Ta má v románech nezastupitelné místo. 

Postavy žijí v úzkém kontaktu s ní, živí je, ale zároveň může být i zdrojem bídy. Vnímání 

přírody je zprostředkováno skrz danou postavu, která se právě dívá, často vede vnitřní 

monolog a vztahuje se vůči ní. Bývá útočištěm, zdrojem krásy a estetického prožitku, je 

příkladem spravedlivého uspořádání světa, a proto ji můžeme vnímat v protikladu ke světu 

lidí. Ten je vždy pln křivdy a bezpráví. Popisy přírody jsou zprostředkovávány lyrickým 

jazykem plným metafor, přirovnání a personifikací. K lyrizaci má autor tendence ve všech 

svých dílech. Příkladem těchto postupů je vnímání svého okolí Tratilem, jedním z hlavních 

postav románu Samota Křešín: „Cesta do vršku kráčela velmi pracně. Jarní noc v kraji byla 

plna živých zvuků, jako bývá vrchovatý pohár perlivého šumu. Ale Tratil nevnímal. Viděl jen 

svit namodralého srpu, jemuž děkoval za snazší cestu.“
10

 Části předmětného světa na 

stránkách Nového děl ožívají, jsou součástí lidského dění. 

František Götz v souvislosti s románem Na rozcestí autora nazývá „básnickým 

depresivistou“ a definuje ho jako autora věnujícího se dějinám „malých lidí“,
11

 každodenním 

životem obyčejných jedinců, jejichž neustálá činnost a snaha o lepší život v důsledku utváří 

ony „velké dějiny“.    

                                                           
8
 POHORSKÝ, M.: Pokus o portrét, in Literární měsíčník 4, 1975, č. 10, str. 55 

9
 NOVÝ, K.: Plamen a vítr, z letopisů městečka Raňkova. 2. vyd., Praha: Československý spisovatel, 1959 

10
 NOVÝ, K.: Samota Křešín. Praha: Družstevní práce, 1927, str. 124 

11
 GÖTZ, F.: Mystérium matky v próze, in Literatura mezi dvěma válkami. Praha: Československý spisovatel, 

1984, str. 107 
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Hlavní hrdinové jsou obvykle osamocení uprostřed davu. Mají problémy se zařazením do 

společnosti, „třou bídu s nouzí“, dostávají se až na dno svých sil, ale stále nepřestávají hledat 

cestu, východisko ze své situace. Ne vždy se to ale daří. Nejvíce jsou utvářeni svou prací. Ta 

je definuje a udává řád každodenního života. Ovlivňuje je prostředí, kde žijí, lidé okolo, 

původ i sociální postavení. Velkou moc mají peníze a zároveň spoluutváří lidské hodnoty. Jiří 

Hájek uvádí, že Nového typickým hrdinou je mladý člověk, který vstupuje do života 

ohroženého válkou a hladem. Jeho romány označuje za historie citové výchovy mládí. 

Základním vztahem ke světu je pak protest a vzpoura.
12

  

Postavy lze také vnímat jako nositele typických vlastností a jsou tedy představiteli 

určitého typu. Zároveň nelze mluvit o jednoznačně kladném vyznění, východisko se sice často 

zdá formulovatelné, ale jeho realizace je mnohem obtížnější. Vyřešení v podobě nastolení 

nového řádu většinou přichází až s novými vydáními daných románů.  

Velmi frekventovanými postavami jsou tuláci a žebráci. Lidé, kteří jsou nejosamocenější. 

Nový se tak nechává inspirovat typy postav tvořenými např. Ivanem Olbrachtem, Josefem 

Uherem či Karlem Tomanem.
13

 Nového tuláci a žebráci ale nenesou vždy negativní konotace, 

nejsou tak blízko zvířatům, jako např. Olbrachtovi zlí samotáři. Nesou svůj úděl, trpí a snaží 

se důstojně přežít. Pro Nového jsou zároveň ztělesněním volnosti, dálek a určitého 

dobrodružství, spíše se zdá, jakoby s nimi soucítil a zároveň ho lákali. Stejně tak jako motiv 

cirkusu a potulných herců. Ti v sobě kloubí uměleckou svobodu a vizi toho, že je třeba dělat 

něco ušlechtilého, naplňovat svůj osud za každou cenu. Stávají se také zaštiťujícím rámcem 

dějů. V románu Chceme žít (1933) se podvakrát objevuje rodina žebráků. Ta je odrazem 

životní situace hlavních hrdinů. Při prvním setkání se jich bojí, podruhé jim oni potulní 

žebráci dávají najíst. Stejně tak rámcuje román Plamen a vítr (1959) příběh cirkusové rodiny 

Harvanových, posléze Livorových, objevují se zpočátku příběhu a na jeho konci. 

Jak již bylo několikrát řečeno, Nový bývá často spojován s pojmy regionální literatura či 

venkovská próza. Příběhy jeho románů jsou nejčastěji lokalizovány právě do regionu 

středních Čech. Souvisí s tím ale také autorovo neustálé vědomí domova. Vracel se k němu a 

nesl si ho s sebou nejen při situování svých děl, ale i ve vzpomínkách a pojímání domova 

hrdiny. Vždy jsou s ním úzce spjati, vychází z něj a provází je, i když jsou daleko od něj. 

Vrací se vždy a je jejich výchozím bodem, a to hlavně díky rodině, která zůstává 

nejdůležitější hodnotou a neustále drží při sobě. V románu Plamen a vítr např. figuruje dělník 

                                                           
12

 HÁJEK, J: Epik mládí a vzdoru, in Osudy a cíle, Praha: Československý spisovatel, 1961, str. 29  
13

 Tyto typy postav nalezneme v dílech Ivana Olbrachta, Josefa Uhera či např. Karla Tomana (např. 

OLBRACHT, I: O zlých samotářích. Praha: Jos. R. Vilímek, 1913; UHER, J.: Kapitoly o lidech kočovných. 

Ostrava: Lidová revue morav.-slezská, 1905; TOMAN, K.: Melancholická pouť. Praha: Obzory, 1906) 
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Češpivo. Ten když zjistí, že jeho syn je vrah, nepřikládá vinu jemu ale sám sobě a posléze 

spáchá sebevraždu.
14

 

Rodina je také skrz půdu v úzkém vztahu s minulostí. Ta spoluutváří přítomnost a je třeba 

se k ní vztahovat a brát si z ní poučení. Význam země a půdy je založen právě i na tradici a 

hodnotách, které jsou na ní vyznávané. Tyto principy jsou patrné v mnoha autorových dílech. 

V Baladě o českém vojáku jsou přímo vyjádřeny: „Cítíme dech tisíciletí, jež převálo nad touto 

zprohýbanou, vrásčitou a žilnatou, kamenitou a krásnou zemí. Jaká úžasná řada generací se tu 

lopotila, trudila i radovala se! Z bezpočtů kostí našich praotců, dělníků a rolníků, z bezpočtu 

kostí našich pramateří se prach smísil s půdou ornice, která nám dává chléb.“
15

  

Válka je dalším důležitým motivem v Nového tvorbě. Je to v pozadí ukrytá hrozba i přímý 

nepřítel, se kterým je třeba se utkat. Jedině kvůli ní se může rodina rozpadnout a velmi jí trpí. 

Paradoxní a to děsivější podle Karla Nového, s čím se musí hrdinové vypořádat, je nutnost 

bojovat za Rakousko-Uhersko, za cizí zájmy, za ty, jež Čechy už po staletí vykořisťují. Na 

tomto motivu je založena např. Balada o českém vojáku (1945). 

Kromě románových příběhů ze současnosti a nedávné minulosti se Karel Nový zabýval i 

tradičním historickým románem. Jemu se začíná věnovat v průběhu druhé světové války 

v podobě díla Rytíři a lapkové (1940) a jeho přepracované verze Železo se železem ostří 

(1949). Stejně tak se k minulosti v této době kloní i Vladislav Vančura či Ivan Olbracht. Snaží 

se v ní nalézt téma hodící se pro porovnání se současností a tím nepřímo varovat před tím, co 

se právě děje. V rámci těchto snah se také vrací k tématu první světové války v románu 

Atentát (1935, 2. vyd. Sarajevský atentát, 1948). 

2.3. Poezie a lyrická tvorba 

Přestože se Karel Nový zdá být hlavně romanopiscem, nalezneme mezi jeho tvorbou i 

poezii a lyrické povídky. Básně byly jeho prvními spisovatelskými pokusy, vycházely v 

různých časopisech a knižně vyšly posmrtně s názvem Ohníčky v kamení roku 1990, kterou 

uspořádal Rudolf Havel. Jedná se o lyrickou poezii, kde jsou již formulovány některé principy 

spisovatelovy tvorby.  

Svět lyrického subjektu je ostře rozdělen mezi ty mající příliš mnoho a ty, kteří nemají 

vůbec nic. Ostrá hranice je symbolizovaná např. „napudrovanými dámami chodícími po ulici 

okolo mluvčího trápícího se právě hladem“
16

. Abstrakta jako je život, dření, nouze ale i již 

zmíněný hlad jsou často uváděna s velkým písmenem. Kontrast dvou světů se zdá být ještě 
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 NOVÝ, K.: Plamen a vítr, z letopisů městečka Raňkova. 2. vyd., Praha: Československý spisovatel, 1959 
15

 NOVÝ, K.: Balada o českém vojáku. 4. vyd., Praha: Československý spisovatel, 1967, str. 247 
16

 NOVÝ, K.: Já a můj přítel, in Ohníčky v kamení. Praha: Odeon, 1990, str. 20–21  
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výraznějším než v próze. Chudí v sobě ale zároveň nesou naději a touhu po změně. Prostorem 

míru a souznění se stává příroda, kam lze utéct. V básních se objevují motivy ženy spojené se 

silným citem, matky, ke které je lyrický subjekt celý svůj život připoután, samoty či bolesti 

mluvčího neustále provázející. 

K Nového povídkovým prvotinám patří sbírka Cesta životem vydaná roku 1919. Za svou 

spisovatelskou kariéru vydal mnoho souborů povídek, črt i fejetonů, porůznu se v nich 

jednotlivé texty opakují, jsou přepisovány a upravovány. Mezi další sbírky patří Pod svícnem 

(1922), Tuláci a jiní (1928), Rožice (1947), Údolí květů (1953), Světlo ve stromech (1954), 

Zaváté stopy (1955), Zahořklé úsměvy (1959), Čas, který zpívá (1960) či Chci a vidím hvězdy 

(1965). 

Pro spisovatelovu lyrickou tvorbu platí mnohé, co je typické v jeho románech. Opakující 

se motivy tuláků, cirkusáků a potulných herců, jejichž příjezd vždy znamená rozruch a 

povyražení, se hojně objevují i v jeho povídkách. Těmto typům postav je dokonce věnovaná 

celá jedna kniha Tuláci a jiní (1928).  

Co tuto tvorbu odlišuje, je lyrická složka, která se výrazně dostává do popředí. Povětšinou 

velmi krátké texty jsou reflexivně naladěnými fejetony, básněmi v próze či vnitřními 

monology. Vypravěč pozoruje přírodu, vztahuje se k ní, hledá v ní klid a dokonalost, tu 

kterou nedokáže nalézt u lidí. Zaujetí přírodou a neustálým děním je vyjadřováno na mnoha 

místech ve sbírce Světlo ve stromech: „Celý les, celá stráň mi tady září, a slyším jásání 

drobných ptačích hrdélek, i drozd i kos zkoušejí své drobné nástroje. A hleďme děvčátka! 

Jdou po pěšině, vinoucí se první zelení trav, jsou svátečně oděna – to snad putují prameny, 

vítr je hladí a rozechvívá, v sladkém vzduchu za nimi zůstávají barevné prameny vůní.“
17

 

Snaží se přitom zaznamenat její nezachytitelnou a stále se rozvijící dynamiku a stálé principy. 

Zároveň hodnotí svůj život, společnost a srovnává právě s přírodním řádem. 

V těchto typech povídek můžeme mluvit o vlivu impresionismu, snahu o zachycení 

prchavého okamžiku, smyslových počitků a dojmů. O prvotních povídkách Karla Nového 

napsal Josef Hrabák, že jsou ovlivněny symbolismem, ale nejvlastnější podklad je realistický, 

stejně jako u románové tvorby.
18

 

Často se objevujícím tématem je vnitřní monolog adresovaný někomu nepřítomnému či 

takovému, který nemůže porozumět, i kdyby bylo vše vyřčeno nahlas. Vypravěčem se také 

stává žena, která v duchu promlouvá k muži, se kterým nemůže být, či k dítěti, jenž ještě 

nemůže chápat. Jednou z největších a nejdůležitějších ctností je mateřství. Žena se cítí 
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 NOVÝ, K.: Světlo ve stromech. 2. vyd., Praha: Československý spisovatel, 1970, str. 81 
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naplněna, veškerou svou energii, své sny a touhy projektuje do dítěte, stylizuje se do role 

matky a zároveň milenky, například: „Můj život se stal vaším životem, tvým a našeho dítěte, 

ve vašich srdcích jsou prameny mého bytí, žiji jenom láskou, kterou jste rozžali v mém srdci, 

láskou milenky a matky.“
19

 Častým motivem je vyjádření nutného odloučení partnerů. Pokud 

je žena nahlížená prizmatem muže, jen se mihne, bývá nádhernou dívkou, která v sobě snoubí 

veškeré dokonalosti. Vždy je objektem lásky a touhy.  

Jiným typem povídek mísícím se mezi reflexivně lyrické jsou fejetony vyjadřující se 

k situaci v Rakousku-Uhersku, poukazující na poněmčování Čechů. Jsou plny kritiky, ale i 

určitého smutku a melancholie. „Vídeň: půlmilionové české město. …Ano: půlmilionové 

české město jest filiálkou, v níž dorozumívací řečí jest němčina. – “
20

   

Tvorba Karla Nového se tak věnuje ucelenému okruhu témat, na něž nahlíží z různých 

perspektiv. Nejvýraznějším motivem autorových děl pak je realisticky pojatá skutečnost 

věnující se obyčejnému člověku a jeho sociálně ovlivněnou pozicí ve společnosti. 
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 NOVÝ, K.: Světlo ve stromech. 2. vyd., Praha: Československý spisovatel, 1970, str. 22 
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3. Sociálně orientované romány Karla Nového z 20. a 30. let 20. století 

3.1. Městečko Raňkov 

3.1.1. První román Karla Nového 

Po básních a lyrických povídkách je Městečko Raňkov první rozsáhlejší prozaickou prací 

Karla Nového. Vychází roku 1927 v nakladatelství Čin v Praze s obálkou Josefa Čapka a 

v této podobě a se stejným názvem se už na české literární scéně nikdy neobjevuje. Spisovatel 

totiž román přepisuje, rozšiřuje a vydává až roku 1959 pod názvem Plamen a vítr. Autor 

údajně se svou románovou prvotinou totiž nikdy nebyl spokojen a nedovolil už k žádnému 

dalšímu vydávání.21 Jak už podtitul přepracovaného díla napovídá, Z letopisů městečka 

Raňkova, knižní prvotina se stala základem, výchozím bodem pro nový román. Ten je později 

označován za jeden z vrcholů Nového tvorby.22  

V době svého vydání působí Městečko Raňkov trochu jako z jiného světa. Ve stejné době 

vznikají díla inspirovaná poetismem, publicistikou, objevují se utopické romány a mnoho 

dalšího. Karel Nový ale jakoby se vracel ke starým hodnotám venkovského románu konce 19. 

století. Tomuto pocitu nemístnosti možná nahrává i fakt, že dílo bylo dopsáno v září 1925, 

vychází tedy s dvouletým zpožděním, a tudíž už nemusí tlumočit aktuální autorovy postoje. 

Bedřich Václavek například ve své recenzi uvádí, že Městečko Raňkov patří celým svým 

založením k literatuře předválečné.23 

Román je dedikován Vladislavu Vančurovi a věnování doslova zní: „Vladislavu 

Vančurovi, za staré přátelství a pro společné vzpomínky“.24 Jak již bylo zmíněno, s Vančurou 

Nového pojilo přátelství již od střední školy a právě rodinný příběh Karla Nového byl 

inspirací pro vznik románu Pekař Jan Marhoul. Velmi obdobnou tematikou se zabývá právě i 

Městečko Raňkov. Josef Hrabák dokonce píše, že se jedná o pokračování knihy Vladislava 

Vančury25, což by dokládala jistá dějová návaznost (Nového román se zabývá spíše osudy 

syna pekaře). Není ale možné považovat tyto knihy za pokračování stejného příběhu už jen 

z důvodu rozdílných autorů a zejména odlišného přístupu k tvorbě fikčního světa. O určité 

podobnosti lze mluvit pouze v rovině jazykové.26  
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 JUNGMANN, M.: Karel Nový, Náčrt života a díla. Praha: Československý spisovatel, 1960, str. 30 
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 Viz např. JUNGMANN, M.: Karel Nový, Náčrt života a díla. Praha: Československý spisovatel, 1960, str. 82 
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 VÁCLAVEK, B.: Tři romány, in RED 1: měsíčník pro moderní kulturu, č. 4, 1927/1928, str. 156 
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 NOVÝ, K.: Městečko Raňkov. Praha: Čin, 1927 
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 HRABÁK, J.: Karel Nový. Praha: Československý spisovatel, 1983, str. 26 
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 O vančurovské řeči v tomto díle píše např. A. C. Nor (in NOR, A. C.: Romány Karla Nového, in Host 7, 

1927/1928, č. 3, str. 72) 
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Nerozsáhlá próza nevyvolala příliš velký ohlas na české literárně kritické scéně. K románu 

se vyjadřují např. F. Götz, B. Václavek, V. Zelinka, K. Štorch, A. C. Nor, J. Hora či A. M. 

Píša. Většina z kritiků se shoduje na slabém místě Nového prvotiny. Tou je přelidněnost a 

nedovádění mnoha epizodických postav a dějů k rozuzlení. Snahou o zobrazení jedné určité 

generace pak podle J. Hory kniha vyznívá jako „pozorná kronika lidské hromady“.27 Dílo by 

se tedy dalo vnímat jako kronika mnohých příběhů.28 Oslabení kompozice způsobuje dojem 

tříště výjevů a osudů bez stmelujícího prvku. Kritici ale zároveň oceňují jazykovou stránku a 

obraznost v některých pasážích díla. Jako další rys Městečka Raňkov pak uvádějí jeho 

spojitost s impresionismem.29  

Poměrně negativní reakce možná podpořil i fakt, že v době vydání je Karlu Novému 37 let 

a má za sebou už několik spisovatelských pokusů, tudíž nemohl být považován za nováčka 

v literárních kruzích a očekávání zřejmě byla jiná než jejich naplnění.  

Na rozporuplnosti díla přidává i to, že stojí na pomezí dvou žánrů – románu a novely.30 

Podtitul knihy totiž zní „román“, ten ale není autorstvím Nového, ale vydavatele.31 

Množstvím postav a epizodických příběhů by Městečko Raňkov přibližovalo právě románu. 

Chybí mu ale dostatečný kompoziční rámec či ústřední dějová linie. Na základě rozsahu by 

bylo adekvátní definovat ho jako novelu, ale nedostává se mu epické sevřenosti, 

vypointovanosti.  

Městečko Raňkov zobrazuje prostředí maloměsta s jeho typizovanými hrdiny v poměrně 

dlouhém časovém rozpětí – přibližně od konce 19. století až po první světovou válku. V ději 

rozbíhajícím se různými epizodami lze sledovat linii věnující se postavě Petra Vlka. 

V osmnácti kapitolách časově lineárně postupujícího příběhu nestranný vypravěč v er-formě 

přibližuje osudy mnoha postav, které mají společný prostor – Raňkov. Rovnoměrné plynutí 

času narušují skoky, při nichž se děj náhle přesune o několik let dopředu. I v tom může čtenář 

spatřovat nerovnoměrnost díla, zaměření na detailní události týkající se jedné postavy střídají 

velké časové rozestupy, kdy je dění zprostředkováno pouze obecně znějícími větami, např.: 
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 HORA, J.: Karel Nový, román o konci idyly, in Poesie a život, Praha: Československý spisovatel, str. 385 
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 O tomto rysu románu mluví např. Milan Jungmann (in JUNGMANN, M.: Karel Nový. Náčrt života a díla, 

Praha: Československý spisovatel, 1960, str. 29–30)   
31

 To zmiňuje ve své recenzi J. O. Novotný (in NOVOTNÝ, J. O.: Nový romanopisec, in Cesta 10, 1928, č. 22, 

str. 340)  



 

18 
   

„Září zahynulo v mlhavém žalu, říjen se obracel blátem a s větví staletých dubů skanul na 

hráz listopad.“32  

3.1.2. Příběh maloměsta 

Ústředním prostorem románu je malé město situované do středních Čech – Raňkov. Pokud 

bychom tuto prózu pojímali autobiograficky a hledali jeho ekvivalenty ve skutečnosti, 

vyvstalo by mnoho podobností s Benešovem u Prahy, rodným městem autora. Titul díla je 

zcela konkrétní a užití deminutiva by mohlo evokovat pozitivní konotace, v kontextu románu 

se ale jedná čistě jen o snahu poukázat na velikost a i přeneseně chápanou „malost“ města, 

respektive jeho obyvatel.  

Kontury prostředí nejsou nijak striktně vymezeny. Nelze definovat hranice, kde se postavy 

pohybují. A jak píše Erik Gilk, prostor není nijak představen, čtenář je vtažen přímo 

doprostřed děje bez úvodního představení.33 První zmínka o městu se vyskytuje hned na 

počáteční straně příběhu: „Komíny nízkých domků starobylého městečka Raňkova zamávaly 

šedými kouři […].“34 Prostor tedy není představen ve svém celku, ale odkrývá se 

prostřednictvím pohledu a doteku postavy, která v danou chvíli své okolí pozoruje. 

K dispozici jsou pouze úzce vymezené pohledy, ty se nesoustředí na konkrétní popisy, 

protože dané prostředí hrdinové znají a nepotřebují ho objevovat. Perspektiva se poté vždy 

mění s danou postavou. Čtenáři se ale často také odkrývá celkový pohled a to ve chvílích, kdy 

se postava dostane mimo město buď fyzicky, nebo ve svých představách. Tímto způsobem 

např. přemýšlí zraněný pekař Vlk: „Teď nepochybně vzlétli holubi nad střechu pekařství a 

vidí pod sebou Raňkov, domek vedle domku, prameny a uzly ulic, čtverec náměstí a nejvýše 

gotická okna zříceniny minoritského kláštera […].“ (str. 13)  

Vysledovat lze množství opakujících se motivů, důležitých míst, symbolů. Jedná se o 

zříceninu minoritského kláštera, která se nachází na kopci nad Raňkovem. Tato lokace 

poskytuje postavám dobrý výhled a je možné tak Raňkov celý přehlédnout. Typičtější ale je, 

že se hrdinové dívají k ní nahoru, popřípadě je zdůrazněna její dominantnost. Objevuje se 

v počátku příběhu a také v úplném závěru, vytváří tak kompoziční rámec. V úvodu je 

zřícenina „otevřena mrtvě do blankytu dne jako oči slepcovy“. (str. 13) V závěru za ní zapadá 

„slunce do krve, která začíná téci proudem stále širším“. (str. 229) Zůstává symbolem města, 

kulisou všech dějů a odkazem na historické události. 
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 NOVÝ, K.: Městečko Raňkov. Praha: Čin, 1927, str. 191  
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 GILK, E.: Trojí maloměsto před první světovou válkou, in Česká literatura 49, 2001, č. 2, str. 153 
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Dále je to např. Fassatiův dům na náměstí, jeho vinárna, středisko, kde se schází obyvatelé 

na posezení, karty a pití; piaristický kostel či socha sv. Jana Nepomuckého, která v sobě 

reprezentuje hrdost obyvatel, příslušnost k místu a zároveň pokryteckost ve víře v Boha. 

Často zmiňovaným prostorem je náměstí, a to nejen v souvislosti s vinárnou. Stává se 

uzlem, křižovatkou, přes kterou vedou kroky takřka všech obyvatel. Jedinou pojmenovanou 

ulicí je Strašínská, tam sídlí Vlkovo pekařství. Dalším exponovaným prostorem je místo „U 

kapličky“, kde místní muži tráví krátké chvilky s „lehkými ženami“. Obraz chudoby 

reprezentuje pak „Chudá Praha“, jak se přezdívá čtvrti, kde sídlí chudina.  

Občas se děj přesouvá mimo město, ale drží se v blízkém okolí lesů, luk, případně vesnic. 

Ve chvíli, kdy určitá postava odejde někam dál, nejčastěji do Prahy, mizí z dohledu a objevuje 

se zase až po návratu. Ústředním tmelem je tedy Raňkov. Městečko, kterému chybí přesné 

obrysy, nedozvídáme se, jak vypadá, ani čím je specifické.  

Nejdůležitějšími jsou tedy jeho obyvatelé, Nového Raňkov totiž není tvořen hmotou – 

budovami a ulicemi, ale lidmi. Podle Erika Gilka město nehraje podstatnou roli, není 

„románovým hrdinou“35. S tímto tvrzením bychom si dovolili nesouhlasit. Raňkov by se totiž 

dal chápat jako postava díla, je mozaikou utvořenou z mnoha dílčích prvků – postav, které 

jsou různorodé, ale navzájem se doplňují. Právě kvůli již zmiňované přelidněnosti a 

roztříštěnosti lze potom Raňkov pojímat jako přímo hlavní postavu díla. Jako typ společnosti 

se všemi svými individuálními rysy, které jsou zprostředkovány skrz postavy. Právě proto 

není nezbytné, aby vypravěč čtenáři poskytl podrobný vnější popis, důležití jsou hrdinové 

vztahující se různými způsoby k prostoru. Vypravěč sám zároveň pojímá město jako osobu, 

personifikuje ho. Například po smrti pana Fassatiho městečko „kráčí důstojně za rakví“ (str. 

123), často si „protírá oči a protahuje údy“ (str. 44) či se v místech Pod Flusárnou nachází 

„konečník města“ (str. 195). Při pohledu z okolního kopce pak vypravěč popisuje městečko: 

„S kopce nad pohodnicí se městečko podobalo starému člověku, odpočívajícímu po celodenní 

dřině. Staroch žmoulal skrojek chudoby a vzpomínal mimoděk časů, v nichž byly otevřeny 

brány do širého světa; […].“ (str. 44) 

Nejpodstatnějším prostorem každé postavy je její domov. Tvoří zázemí, reprezentuje ji a 

chrání. Kdykoli se stane nějaká výrazně negativní událost, odehrává se mimo dům, popř. 

přímo na hranici, „před vraty“. Jakoby hranice mezi světem vnějším a vnitřním, tedy 

domovem, byla ta nejnebezpečnější. První špatnou událostí, a zároveň zápletkou, kterou 

román začíná, je nešťastná náhoda, při níž je pekař Vlk bodnut šavlí opilým rakouským 
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důstojníkem přímo na prahu svého domu. V tu chvíli to není Vlk, který padá k zemi, ale 

hroutí se jeho okolí: „Protější dům, hostinec ‚U koníčka‘, spící rozšafně jako otec dobroděj, 

naježil hřbet a hned potom se odtrhl od země a spěl prudce vzhůru: pekař se za ním díval a 

nemohl pochopiti, co se děje.“ (str. 10)  

Domov v Raňkově je nejen zdrojem bezpečí, ale i síly a odvahy. Tu ztrácí při jeho 

opouštění např. Judáš, postava tvrdě pracujícího žida, který nachází své východisko 

v socialismu: „Ve svých čtyřech stěnách, ozdobených fotografiemi herců, kázal novou 

morálku a míval záchvaty podněcovat ke vzpouře; mimo domov byl zkroceným oslem, jenž 

zdravil poníženě rabína, aby ten přísný muž neměl proč vzít mu kostelnictví v synagoze a dáti 

je pokornějšímu.“ (str. 45) Domov tedy obyvatelům dává jistotu, chrání je a zároveň je ale 

třeba ho chránit. Není dobrým znamením, když do něj někdo cizí na delší dobu vstupuje. 

Když se například Judáš ujme Cilky, bývalé členky divadelní společnosti, ta mu nasadí domů 

„kukaččí mládě“, nakonec ho dokonce podvádí. Na to nejhlubší dno pak Vlkova rodina padá, 

když je matka nucena vzít podnájemníky. 

Důležitá je i podoba domova. Vzhledem ke zbytku městečka je nejdůležitější, jak působí 

navenek. Např. Lidka Randová, první láska Petra Vlka, bydlí u tetičky. Její domeček 

s nízkými světničkami je jako „zelená klícka, má čistý dvorek a za ním zahrádku s čistým 

plotem“. (str. 36) Pohled dovnitř domů vypravěč zprostředkovává jen u vybraných jedinců. 

Čtenář tak vidí chudé obydlí Judáše či krejčího Soudného. Domov Vlkových je sice 

čtenářským očím přístupný, ale nikdy nedochází k jeho vnitřnímu popisu. Čtenář se může 

dozvědět jen to, kde sídlí, a jak vypadá jeho štít. Jádrem pekárny pak je pec, její srdce, kterou 

pak nový majitel domu musí rozbíjet několik dní. Stejně tak i vila bohatého Larina, kterou si 

staví na okraji města. Do ní vypravěč nahlédne jen v okamžiku vyšetřování Larinovy vraždy. 

Většina dění ale probíhá vně domovů, na ulici, na náměstí, případně v hospodách a i mimo 

město na loukách a mezích.   

Nejhorší situací pro postavy je ztráta domova. Ta postihuje Vlkovi hned záhy při nutném 

stěhování do mlýna za městem a později zase zpět do města, kdy ale směřují už jen do 

podnájmu. Domov totiž není jen to, co postavy vlastní, ale představuje to dobré a správné ve 

světě, o co se lze opřít. Na sklonku života pekař Vlk požaduje neustále vodu z jejich studně: 

„‚Chci vodu ze své studně, Petře, navaž jí a přines,‘ žádával otec syna. ‚Pokud jsem ji pil, 

žádná nemoc na mne natrvalo nemohla. To je voda živá, moje voda, jediný zázračný plamen 

na světě.‘“ (str. 41) Největší rána přichází po jeho smrti, když se Vlková musí stěhovat na 

„Chudou Prahu“ a navíc si vzít podnájemníky. Tyto události mají největší vliv na Petra Vlka. 

Ten ztrácí domov zcela. Po většinu doby se toulá po městě a jeho okolí, nikam v zásadě 
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nepatří. V závěru románu pak rozvíjí úvahu nad tím, co vůbec domov je: „Domov? Co je to? 

[…] Neznám tohoto domova, řekl. […] Chudí nemají domova ani vlasti – bohudíky; proto oni 

jediní mají jedno nad to: žízeň po svobodě.“ (str. 218)   

Pevné sepětí s rodným krajem, s domovem, je pro postavy zdrojem pocitu bezpečí, ale 

paradoxně i nenaplněnosti. Velmi často se dívají do dálky, tuší někde „velký svět“ a touží po 

něm. Tyto sny ale nedokážou naplnit, buď se nikdy neodváží vypravit či se s neúspěchem 

vrací zpět. Tak odchází do Prahy Petr, ale vrací se s nepořízenou domů. 

Hrdinové chápou Raňkov jako své osudné místo, které až příliš ovlivňuje jejich život, ale 

jediným řešením je to vydržet. K půdě je váže pevné pouto utkané z práce a krve předků, kteří 

zde leží. Tyto předchozí generace v ní zanechaly nesmazatelnou stopu a dál v ní žijí. Na 

svátek Všech svatých pak dokonce všichni ožívají: „Celá pokolení raňkovských ožívala, 

mrtvý a zašlý svět se probudil, rozmlouval se svými potomky a se zbylými staříky a 

stařenkami; bylo to jako by se velký sbor duchů vznášel mezi holými stromy.“ (str. 191)   

Tato paradoxní nechtěná zakotvenost se nejvíce projevuje u Petra Vlka. Dvakrát se snaží 

odejít, ale nepodaří se mu to. Zároveň ale nenachází v této společnosti své místo. Je 

připoutaný k místu, kam nepatří. Stále kolem něj krouží. 

Městečko je tedy malým světem samo pro sebe, při povrchním pohledu se zdá, že žije, ale 

přitom je statické, nevyvíjí se. J. O. Novotný o Raňkovu mluví jako o „nehluboké louži se 

stojatou vodou, plné smrdutého bahna a nevábného žabince“.36 Nehybnost je typickým 

raňkovským rysem. Pokud lze mluvit o vývoji, jedná se o zásahy zvenčí a vždy vedou ke 

špatnému.  

Pozice města je vymezovaná hlavně vůči Praze. Ta je centrem snů a cílů mnoha postav. 

Představy o ní jsou zkreslené pouze na abstraktní vidiny úspěchu či přinejmenším lepšího 

živobytí. Chystá se do ní Petr se svými přáteli, neustále o ní sní Cilka: „‚Proniknu, dostanu se 

do Prahy!‘ A viděla prudce ozářenou rampu Národního divadla a viděla se na ní, jak se klaní 

bouři potlesku nadšených diváků […].“ (str. 162)  

Kus vnějšího světa do města proniká s potulnými herci. Ti v sobě symbolizují exotiku a 

svobodu, zároveň ale jsou cizím elementem, nablýskanou bídou, se kterou málokdo chce mít 

něco společného. Takřka vše, co se do Raňkova dostává zvenčí, je vnímáno negativně.  
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3.1.3. Raňkovská společnost 

Mnozí kritikové definují spisovatelův záměr jako snahu o zobrazení jisté generace, kterou 

nazývá „přiskřípnutá“.37 Touto generací myslí Petra Vlka a jeho vrstevníky, kteří neumí najít 

své místo. Touží po změně společnosti, ale jejich činnost a snahy zůstávají „bezzubými“. 

Jejím představitelem je také František Hars, Petrův přítel, který myšlenku o „přiskřípnutosti“ 

vyslovuje: „‚Jsme nějaké – přiskřípnuté pokolení!‘ vyrazil ze sebe, podal rychle Petrovi ruku 

a vracel se.“ (str. 94) Při zaměření čistě na Petra Vlka pak lze dílo označit za román citové 

výchovy a přirovnat ho ke Stříbrnému větru Fráni Šrámka. Přestože je největší prostor v knize 

věnován mladému Vlkovi, nelze román redukovat pouze na něj. 

Erik Glik ve své studii podotýká, že raňkovské postavy nejsou dokonale prokresleny, jejich 

vnitřní život je čtenáři zastřen, poznává je především skrze jejich jednání, chování či 

promluvy.38 Psychologii postav tedy vnímáme jen skrze jejich projevy, u některých hrdinů 

vyvstává naprosto zřetelně. Můžeme mluvit o jejich typizaci, kdy chápeme některé jedince 

jako představitele určitého typu, u nichž převládá jedna výrazná vlastnost. Příkladem může 

být Róza, bývalá služka u Vlků, která se vdá, a z pracovité dívky se stává buclatá žena 

neustále stojící před krámem a vyžívající se v pomluvách. Róza je představitelkou ženy, která 

se z bídy dostává domluveným sňatkem, a při nabytí majetku se z ní stává povýšená a hrdá 

osoba.  

Raňkovská společnost, tak jak je zobrazena v knize, je specifickým kolektivem nesoucím 

ve svém celku určité rysy. Základním vypravěčovým principem je zaměření se pouze na její 

část – pracující lid. Představitelé vládnoucí vrstvy se v městě nevyskytují. Postrádáme 

starostu, radní apod. Pouze několik jedinců nese rysy vážnosti a důležitosti, mezi ně patří 

např. vinárník Fassati. Hrdinové jsou vesměs dělníci, malí řemeslníci, případně např. úředníci. 

Tuto vymezenou skupinu obyvatel můžeme potom ještě rozdělit na ty, kteří mají dům a na ty 

ostatní, pouhé podnájemníky. Nejspodněji pak stojí lidé bez domova, žebráci či potulní herci 

a židé, které z kolektivu vyděluje jejich jinakost. Mezi nejzvrhlejšími „pobudy“ pak dominují 

bratři Rejholové. 

Charakter společnosti vymezuje majetek a pracovní postavení. Při prvním setkání 

s postavou je vždy uvedeno, čím se živí. Čtenář se tak dozvídá o pekaři Vlkovi, zedníku 

Mrhalovi, vinárníku Fassatiovi, sadaři Vondruškovi či ševci Trézalovi. Práce je hlavním 

charakteristickým rysem postav. Nejenže je zdrojem obživy, ale zároveň je jejich určujícím 
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rysem a zařazuje je do kolektivu. V okamžiku, kdy hrdina práci nemá, je ze společnosti 

vyloučen, ať už se jedná o žebračku Rejholovou a její syny, nebo samotného Petra Vlka. 

Obyvatelé jsou jí natolik ovlivněni, že je poznamenává i fyzicky. To se nejvíce projevuje u 

pekaře Vlka, k jehož charakteristikám patří ožehnuté obočí od pece. 

Raňkovská společnost je zároveň uspořádaná podle určitých pravidel, konvencí. Jak již 

bylo zmíněno, řídícím prvkem je práce a s tím související peníze. Hierarchie je zřetelná, čím 

více peněz, tím větší vážnost v očích obyvatel. Výjimku tvoří krejčí Soudný, tvrdě pracující 

socialista, za kterým obyvatelé chodí pro radu a pomoc při jakékoli příležitosti. To, jak se 

daná postava v tomto uspořádání chová, ji přesně charakterizuje. Např. zedník Mrhal se velmi 

povýšeně chová k židovi, ale zároveň při jednání s postavou „vyššího řádu“ vykazuje rysy 

poníženosti a uctivosti. Tato uctivost ale pramení jen z potřeby vlastního užitku a ne 

z přirozeně zakotvené úcty k váženějšímu občanovi.  

Fyzická podoba postav je definována jen fragmentárně. O pekaři Vlkovi se dočteme, že má 

vysoké rovné čelo a modré oči, o vzhledu Petra Vlka se dozvídáme pouze z vnitřních 

monologů některých postav, zejména jeho lásek Lidky Randové či Kláry Fassatiové. Klára o 

jeho podobě přemýšlí např. takto: „ […] přesto přese všechno nebyl bez zajímavosti jeho 

obličej, jeho vzpurné čelo a jeho život zraňovaný šípy kromobyčejné chudoby.“ (str. 75) 

Důležitým rysem ale je přenášení typické podoby mezi otci a potomky. Pekař Vlk se nejvíce 

těší na to, že se narodí dědic, který si na svět přinese jeho podobu. I v tom se projevuje sepětí 

s rodinou a domovem. Život postav je zasvěcen práci, ale smysl mu dávají teprve potomci. 

Cílem není přetváření prostředí či přenos znalostí z generace na generaci, ale předání určitého 

rysu, vlastnosti, něčeho hmatatelného a průkazného, to má pravou hodnotu. 

Nedílnou částí osobnosti je vždy její jméno, které ji definuje. Vlkovi se jmenují Marie a 

Josef. Aluzi na křesťanství zde reprezentují postavy, které celý život tvrdě pracují a žijí pokud 

možno poklidným životem. Jejich syn dostává jméno Petr, protože „v sobě nese tvrdost, která 

Josefovi schází.“ (str. 10) Uvádění křestních jmen je ale typické spíše pro postavy důležitější. 

Čteme o Petrovi, Františkovi, Gustavovi či Cilce. Dějově nepříliš exponovaní hrdinové 

vystupují spíše pod svým příjmením, např. Fassati, Soudný, Mrhal apod. Ale i tato označení 

v sobě nesou příznaky vlastností. Mrhal je zedníkem, který vystupuje jako nešťastná osoba 

chudého řemeslníka končícího ve vlastnoručně vytvořené oprátce a promrhá tak svůj život. 

Soudný je politicky angažovaný krejčí snažící se o vydobytí lepšího života pro všechny kolem 

sebe. Fassati se svým neobvyklým jménem odlišuje od ostatních tím, že je bohatý. 

Raňkovskou společnost charakterizuje i ztráta víry v boha. Kostel se v románu objevuje 

pouze jednou, a to při popisu, jak Vlková chodí každou neděli oblečena do hedvábí do kostela 
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a je ráda, že může obdarovat chudé. Nad městem dominuje zřícenina minoritského kláštera, 

ve které můžeme spatřovat symbol ztráty víry. Žid Gustav Rosenheim vystupuje po většinu 

času v knize jako Judáš. Nejzbožnějším obyvatelem je místní „blbec“ zvaný Pepija Pája. Víra, 

pokud je vůbec nějak vyjadřovaná, vyznívá pokrytecky a neupřímně ať už v podobě nauky ve 

škole, či v jednotlivých epizodách. Nejtragičtěji vyznívá postava jeptišky Magdaleny starající 

se o Petra Vlka v nemocnici, která na konci románu běhá opilá po městě, shání svého Ježíše a 

nakonec je vylovena mrtvá z rybníka.  

Přestože je na většině postav patrná nespokojenost s daným stavem, v celku se kolektiv 

jeví jako velmi pasivní. Při snaze o aktivitu a uskutečnění nějaké o změny, se daní hrdinové 

dostávají na periferii a jejich činnost je ještě více ztěžovaná. Tím se vyznačuje již zmiňovaná 

„přiskřípnutá“ generace, jejichž touhy zůstávají omezené na sny či verbální projevy, či krejčí 

Soudný, který je naopak aktivní až přespříliš. Naráží pouze na zeď lenosti a konvence a v 

závěru duševně onemocní. 

Jak již bylo zmíněno v předchozí části práce, Raňkov funguje jako uzavřený celek. To 

samé platí i pro postavy, jejich život se odehrává uvnitř města, maximálně v jeho blízkém 

okolí. V okamžiku, kdy někdo vstoupí „dovnitř“, už nesplývá s okolím, je vnímán jako něco 

cizího a narušujícího. V průběhu děje se do Raňkova pokusí na delší dobu vstoupit dvě 

postavy – Cilka a Larin. S oběma to nedopadá dobře, Larin je zavražděn, Cilka je nakonec z 

města vyhnána pryč. Reprezentantem cizí moci je pak důstojník, u něhož jediného lze hledat 

vinnu za úpadek, který Vlkovi posléze postihne. 

Pozornost vypravěče je zaměřená převážně na mužské hrdiny románu. Ženské postavy jsou 

omezené na zprostředkovatelky zázemí pro muže, pohybují se v pozadí dění a nijak výrazněji 

se na něm nepodílí či jsou dokonce součástí „atmosféry“ městečka. Tou „nejneviditelnější“ ze 

všech je Kožičková, roznašečka vody, která srůstá s městečkem téměř fyzicky: „V každé lžíci 

polévky, jíž se mírumilovní denně sytili, byl dech Kožičkové; nevěděli o tom, jako nevíme o 

vzduchu, jejž dýcháme nebo o zkrvavělých rukou zednického podavače, který házel cihly 

k stavbě domu, v němž bydlíme.“ (str. 25)   

Ženy se v románu vyskytují ve dvou typech, jsou buď matkami vytvářejícími zázemí, nebo 

objekty touhy a lásky, případně milenkami. Vždy se ale jen v ději mihnou a zase mizí, není 

jim věnovaná soustředěná pozornost. Nejdůležitější ženská postava – pekařka Vlková – není 

vůbec nijak fyzicky charakterizována a její křestní jméno je zmíněno jen jednou.  

Hlavní postavou románu je Petr Vlk. Vypravěč mu věnuje nejvíce pozornosti a jeho život 

je přibližován od narození až po období po vystudování gymnázia. Před čtenářovýma očima 

tak roste od Petříčka k Petrovi. Josef Hora o něm uvedl, že je to „student ztělesňující 
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předválečný typ proletářské inteligence, usilující o svobodnější život a snící o pokroku, 

zatímco jeho oblomovské mládí je spoutáno vírem drobných záští a doprovází pouze svými 

kacířskými úsudky hořkou malost domova.“39  

Mladý Vlk prezentuje kritický pohled na město. Velmi často stojí mimo něj někde na 

stráni, celé ho přehlíží a hodnotí, či na městečko shlíží ve svých představách: „Před jeho 

očima se na špinavém ubrusu položilo jeho městečko. Díval se na ně z ptačí perspektivy. 

Ubohé a sešlé, z průjezdů k němu stoupal zápach.“ (str. 142) Jak ale zmiňuje Josef Hora, jeho 

pohled není objektivní ani konstruktivní. I přes své snahy o vydělení je organickou součástí 

městečka a jeho kritika vychází z vnitřní perspektivy. Nepřináší žádné východisko z daného 

stavu. Pokud se hlásí na nějakou stranu, tak je to anarchismus. A i přes své mládí nedokáže 

vidět jakoukoli perspektivu pro sebe ani pro společnost. Nemá zázemí, protože ho není 

schopen budovat, zároveň pro něj není možné odejít. Sám sebe nachází až při tvrdé práci na 

rybníku. Po boku dělníků pracuje s lopatou a jen tady získává pocit účelnosti svého života. 

Prezentuje tak svou „uskřípnutou“ generaci, která prozatím nic neumí, nikam pořádně nepatří, 

ale postupně v ní roste odhodlání ke změně. 

Městečko pomalu spěje k nalezení přesně stanoveného východiska, jehož zformování ale 

přetíná začátek války. Městečko Raňkov Karla Nového tak otevírá okno do jednoho období 

v konkrétním malém městě, průhled skrz něj je trochu zamlžený a sklo má mnoho škrábanců. 

3.2. Samota Křešín 

3.2.1. Román prostředí 

První plnohodnotný román Karla Nového Samota Křešín vychází na podzim v roce 1927 

časově velmi brzy pro Městečku Raňkov. Vydává ho nakladatelství Družstevní práce 

s obálkou a kresbami Vojtěcha Sedláčka a dedikován je Dr. Otokaru Bäumlovi, 

podplukovníkovi ruských legií. Samostatný román je později zahrnut do trilogie Železný kruh, 

jehož se stává první částí (pokračováními jsou knihy Srdce ve vichru a Tváří v tvář). Ani této 

próze se nevyhnula Nového neustálá nespokojenost s daným dílem, román je v dalších letech 

přepisován a rozšiřován. Vychází pak až do roku 1980, kdy se mu dostává 6. vydání.  

Samota Křešín je nejčastěji spojována s pojmy realismu, regionalismu, případně 

impresionismu, definována bývá také jako „román prostředí“.40 Karel Nový se ve svém 

dalším díle totiž opět obrací k realisticky pojatému příběhu zaměřenému na konkrétní region. 
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Stopy impresionismu můžeme spatřovat v pozornosti vypravěče věnované spíše citovým 

projevům postav. Jejich jednání se odehrává na pozadí přírodního dění, které hrdinové 

vnímají, vztahují se k němu a jsou jeho součástí. Za impresionistický způsob práce např. J. 

Fučík označuje Nového rozbití románové stavby na tříšť hutných kapitol.41  

Důležitým rysem díla ale zůstává to, že se autor vrací k tradičním postupům a snaží se je 

aktualizovat. Vychází z vesnického románu regionálně zaměřeného, ale zobrazuje vymezenou 

oblast tohoto prostředí a akcentuje jeho sociální stránku. Miloš Pohorský v této souvislosti o 

Křešínu napsal, že román nečekaně objevuje vesnický proletariát a zobrazuje jeho figury 

s intenzivním vědomím sociální reality.42 Za nový postup se také považuje právě zaměření se 

autora na typy postav, které pozornost prozaiků do té doby příliš neupoutávaly.43  

Křešín má mnoho společného s Nového románovou prvotinou Městečko Raňkov, zároveň 

se ale značně liší. Časová blízkost těchto děl svádí k jejich porovnání. Na pozadí Raňkova 

také hodnotí Křešín většina kritiků dané doby. Jak už názvy obou děl napovídají, ústředním 

dějištěm zůstává jedno konkrétní místo, z malého městečka se posouváme na samotu čítající 

tři stavení. Osou dění se stává historie týkající se rodiny Tratilových, respektive děj se posléze 

více soustředí na postavu Jaromíra Tratila44, ale autor nechává čtenáře nahlédnout do celého 

prostředí, do prostoru utvářeného specifickými charaktery. Do kontextu ostatní tvorby Karla 

Nového se román zapojuje také motivem toulání a cirkusu. 

V Křešíně přichází autor s propracovanějším dějem a výraznější kompozicí. Román je 

rozdělen na čtyři části a samostatně oddělený závěr. Části se pak skládají z jednotlivých 

číslovaných kapitol. Od ústředního děje se liší počátek knihy, který se věnuje obecnému 

představení místa a jeho historie, a již zmiňovaný závěr. Ten přináší dovětek, zhodnocení a 

celistvý pohled na prostředí Křešína a jeho obyvatel.  

Samota Křešín zobrazuje prostředí samoty uprostřed lesů vymezující se vůči svému okolí a 

v závěru románu dokonce musí o svou existenci bojovat. V dlouhém časovém rozpětí 

sahajícím krátkým úvodem až do 18. století a pokračujícím událostmi dalších generací je 

představen specifický prostor s postavami, které jsou v něm pevně zakotvené. Lineárně 

postupující příběh přibližuje nestranný vypravěč v er-formě, propleten je množstvím dialogů a 

vzpomínkových pasáží. Na pozadí různých epizod se odvíjí příběh rodiny Tratilovy. Osudné 
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události odstartuje příchod nemanželského syna Štěpánky Tratilové – Jaromíra. Jeho nevlastní 

otec Vojtěch se alkoholismem, násilnostmi a manželskou nevěrou zničí až do té míry, že se 

přizná k vraždě, která ve své podstatě byla nešťastnou náhodou.  

Dobový ohlas Samoty Křešín vyznívá mnohem pozitivněji než u románové prvotiny Karla 

Nového. Na nové dílo reaguje J. Fučík, F. Götz, A. M. Píša či např. J. O. Novotný. Většina 

kritiků zdůrazňuje rozdíl patrný mezi Křešínem a Raňkovem. A. M. Píša např. podotýká, že 

mezi oběma díly autor urazil překvapující tvůrčí pokrok.45 Pozornost je také věnována větší 

„románovosti“ díla, jeho střízlivějšímu a kompozičně ucelenějšímu charakteru.46 Sílu prózy 

také kritici vidí v tom, že je přístupná nejširšímu literárnímu obecenstvu.47 

3.2.2. Na samotě 

Jak již název románu Samota Křešín napovídá, vypravěč nám představuje samotu, malý 

prostor čítající tři chalupy a později vystavěnou cihelnu. Autor román opět situuje do 

středních Čech. Specifikem tohoto prostředí je absence nějakých typických vlastností. Hlavní 

město jako by zastiňovalo prostor kolem sebe, zároveň se ale nabízí neustálé srovnávání 

Prahy a jejího okolí a samotný Křešín se vůči ní snaží vymezovat. 

Symbolický název samoty – Křešín, v sobě nese příznak něčeho tvrdého, co se tře. 

Charakter samoty definuje sám Vojtěch Tratil, jedna z hlavních postav románu: „Co je pravda 

– dobře to tu uměli pojmenovat. Křešeme tady. Křešeme tu bídu, bratře.“48 Křešín je tedy 

prostředím primárně nepřátelským a nutí obyvatele k neustálému boji o život. 

Prostor v románu není přesně vyměřen. Samota je obklopena kopci – Chlumem, Strážnou 

horou, Klokočnou a Sembratcem. Prostředí je představováno jako místo, které nikdy 

neztratilo kontakt se svou minulostí. V úvodní části díla se čtenář může dočíst mnoho 

informací o dávných událostech. Úzké sepětí s historií a se svými předky symbolizuje situace, 

kdy jsou na temeni Strážné hory nalezeny základy budov či hradeb a posléze i hřbitov. 

Jednalo se o pozůstatky povstání robotníků za Františka Josefa hraběte z Wrtby. Odhalené 

základy jsou ale rozmetávány, staré tak ustupuje novému. 

Důležitým rysem Křešína je jeho izolovanost. Nachází se v kopcích, daleko a vysoko od 

ostatní civilizace. Může na své okolí shlížet, ale málokdo do něj přichází. Jeho lokaci 

vypravěč přibližuje: „Daleko proudu života a křižovatky světa poustevničila samota Křešín 

v kruhu svých kopců, v kamení své bídy a v píscích opomíjení […]. “ (str. 14) Do svého okolí 
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tedy nezapadá, nikdo ji nevidí, nikomu se k ní nechce šplhat. Pokud chtějí její obyvatelé žít 

plnohodnotným životem, nezbývá jim, než se vypravovat za prací či do školy daleko pryč. 

Uvnitř Křešína se tedy odehrává jejich rodinný život, případná večerní zábava a hlavně 

každodenní práce žen, které tu zůstávají a starají se o domov. 

Postavení Křešína v horách dává postavám možnost se vymezovat vůči všemu, co se děje 

v údolí. Akcentována je tvrdost života „nahoře“, která nemá obdoby. Naproti tomu rovina se 

stává symbolem nezaslouženého ráje. Tratil např. hned na počátku příběhu říká: „Copak je 

lidem v rovině, rochňatům, pod našimi kopci. Těm, jak ráno oči promhouří, lítají pečení ptáci 

do huby.“ (str. 14) S tím souvisí i dojem privilegovanosti postav pramenící z toho, že 

v horách je člověk blíže Bohu a je tedy třeba žít o to poctivěji. Tyto vymezovací tendence 

jsou vlastní i jindy nestrannému vypravěči. Tok vyprávění je na několika místech náhle 

přerušen a vypravěč čtenáři předkládá hodnotící větu, např.: „Co víte vy v rovině pod námi, 

chrapouni bachratí!“ (str. 39) V těchto výpovědích jasně vyvstává soucítící gesto s obyvateli 

Křešína a navíc se s nimi vypravěč ztotožňuje a definuje sebe jako součást křešínského 

kolektivu. 

Prostor samoty je ovlivňován přírodními živly, pozměňuje ho ale i sám člověk a 

zejména určité mystické síly. Nejvýraznějším prvkem je poznamenání smrtí ať už nešťastnou 

náhodou či vraždou. A tak v místech, kde zemřel malý Václav (nešťastnou náhodou spadl ze 

stromu) a kde je na jeho památku postaven kříž, žije jeho duch dál. Lidé ho tam vídají a dýchá 

na ně z tohoto místa posvátná hrůza. Kříž se tak stává „symbolem života horáků, lamačů 

kamene, cihlářů a jejich žen“. (str. 45) Pojetí země jako něčeho mystického je v úzké 

spojitosti s vírou v Boha. Symbolické posvěcení země ale i sepětí s minulostí vyjadřuje 

v závěru nalezená bible na půdě posledního obyvatele Křešína Barhoně, nachází v ní seznam 

padlých sedláků, kteří se roku 1778 postavili vrchnosti. Přítomnost Boha v horách 

symbolizuje i popis příchodu malého Jaromíra, kterému se zdá, že stoupá do nebe a spojuje si 

tak svou matku s panenkou Marií. 

Země je pro obyvatele Křešína zdrojem obživy, ale i živoucím tvorem. Označována je 

např. jako „stará truhla, ve které se všechno najde“. (str. 97) Zároveň má svou tvář, kosti, žíly 

i maso, občas i k lidem promlouvá. Hlodat a trhat ji na kusy je úkolem právě kameníků. 

Cihláři zase pracují s její krví, hlína má vždy rudou barvu. Její jednotlivé části jsou také 

personifikovány, například na Jaromíra „kopec za kopcem vystrkuje zelenou hlavu a čepýří se 

úsměvem“. (str. 71)  

Na mnoha místech díla se také zdá, že přírodní dění odpovídá událostem odvíjejícím se 

v lidském světě. Tento vztah naznačuje úzké sepětí člověka s přírodou, zároveň ale z něj nelze 
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vyčíst příčinný vztah, jedná se spíše o paralelně probíhající děje. Příkladem může být situace, 

kdy se Tratil dohaduje se svou milenkou Šebkovou, kolik od něj dostane peněz, aby odešla i 

se svým nechtěným těhotenstvím. Kulisu tomuto rozhovoru dodává křepelka: „Země voněla 

intensivně, ozdobená rosou a z brázd v krátkých intervalech ťukala křepelka: Pět peněz, pět 

peněz.“(str. 165) Příroda tak dotváří atmosféru v daném okamžiku a zdá se, že pečlivě vnímá 

vše, co se mezi lidmi děje. Naopak lidský svět je vůči přírodnímu dění netečný, intenzivně ho 

vnímá pouze tehdy, je-li jím příliš ovlivněn. 

V nejtěsnějším kontaktu je samota s okolními lesy, ty ji obklopují ze všech stran. Pro 

obyvatele představují překážku na cestě k jinému lepšímu světu – Fanča si například 

představuje, že „[…] za nimi je onen čarovný svět, v němž lidé bydlí ve vysokých domech, a 

v jejich světnicích je čisto […]. “ (str. 101–102) Dokážou ale být také zrádnými prostory, kde 

se člověk lehce zraní. Nicméně představují jedinou možnost, jak zlepšit svou situaci a to 

prostřednictvím krádeží dřeva. V důležitém kontaktu je samota s nedalekým lomem, který pro 

ni představuje zdroj obživy, ale i smysluplnou náplň dne. I ten je poznamenán smrtí, když 

v něm svůj konec nalezne jeden kameníků, Liška. Přestože je lom životně důležitou součástí 

hrdinů, nikdy není čtenáři nijak vizuálně přiblížen. Vševědoucí vypravěč pouze na několika 

místech předznamenává, jaká je jeho budoucnost. Zůstane místem poznamenaným lidskou 

chtivostí: „Zajdou pokolení lamačů, trávník je pokryje – lom osiří, zpustne, ale neoněmí 

mlčením, které by nežalovalo […].“ (str. 110) 

Obyvatelé se cítí být ke Křešínu pevně připoutáni, zedník Barhoň např. tvrdí, že „je tam 

Bůh zaklel“. (str. 15) Pevné ukotvení k prostředí je patrné po celou dobu příběhu, zvláště 

v závěru, kdy jsou hrdinové okolnostmi nuceni k vystěhování. Jedna z obyvatelek – 

Barhoňka, přímo vyznává, že dokázala oželet i děti, ale Křešín opustit nedokáže. (str. 358) 

Základním rysem postav je tedy osudová ukotvenost. Země, respektive domov je totiž 

součástí identity každého jedince i celého kolektivu.  

Velmi kontrastní je změna vzhledu i samotného charakteru prostoru v průběhu příběhu. 

V úvodu se setkáváme s místem, které je hrdé, pyšné a především plné života. To se projevuje 

zvláště po vystavění cihlárny. Ta utváří pracovní místa, a tudíž přichází množství dělníků, 

kteří utváří specifickou komunitu. V závěru román zobrazuje prostor opuštěný a prázdný. 

Kontrast je nejpatrnější právě v budově cihlárny, kde zůstává jako poslední jediná kočka. 

Střediskem samoty jsou tedy samostatné chalupy. Drží se kopce jen tak, aby nesklouzly 

dolů do údolí. Vypravěč je přirovnává k ženám, žijící v polosnu: „Chalupy stály nad sebou, 

první a druhá a třetí, vtisknuty do tvrdého kopce. Zdálo se, že žijí polosnem, jako stoleté ženy, 

jimž umdlel zrak, a zahrady za nimi byly zvýši doškových střech.“ (str. 13) Okolní svět na ně 
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nemá vliv. To, čím se řídí jejich život, jsou přírodní zákony. Jejich vzhled není čtenáři nijak 

podrobně přibližován, popsána je jen vnější podoba. Vnitřní uspořádání je popisováno jen při 

dramatických událostech, např. nočních horečkách Fanči Janouškové, kdy se „jizba 

v krhavém světle petrolejky podobá brlohu“. (str. 39) Nejpodrobněji je popsána místnost, kde 

bydlela cihlářka Šebková, která byla nalezena mrtvá v potoce. „Na stěně na hřebících viselo 

několik cárů, zánovní zástěra a šátek na hlavu. Přes pelest staré postele ohnuta klímala 

pruhovaná duchna […].”(str. 240) Při popisech obydlí bývá akcentována chudoba, případně 

zašlá sláva jednotlivých věcí. Domov pro postavy povětšinou není zdrojem síly či bezpečí, ale 

pouze příbytkem, nutnou střechou nad hlavou. Domov jako takový je tvořen jeho obyvateli a 

nejdůležitější je přináležitost k rodině. Proto padá Tratil na úplné dno ve chvíli, kdy je nucen 

se z domu přesunout do komory, kterou využívá k přespávání. 

Do prostoru z venku vstupuje Vojtěch Tratil, který se přiženil do chalupy. Nedaří se mu 

nikdy zcela zapadnout, není šťastný a k jeho charakteristikám patří, že se narodil v rovině, a 

proto je jeho srdce tvrdé. Zásahem z vnějšku je také postavení cihelny a přistěhováno cihlářů. 

Důležitým prostorem dění se tak stává také budova cihelny. Lidé, kteří se do ní stěhují, se 

dostávají do kontrastu s „domácími“, protože pracují s hlínou. Proti sobě náhle stojí kámen a 

hlína. Tvrdost a měkkost. Důležitým rysem cihlárny je také to, že stojí níže než chalupy 

kameníků, což v kontextu románu přináší negativní konotace.  

Z vnějšího prostoru přichází i nevlastní syn Tratilův Jaromír. Rozdíl mezi nimi utváří fakt, 

že Jaromírův příchod je návratem domů. Přichází od starých manželů, u nichž byl jako 

nemanželské dítě na vychování. Už při vstupu do domu mu matka říká: „Tady jsi doma.“ (str. 

29) Domov je tedy pro něj již vytvořen, nepochází z roviny a možná právě proto do Křešína 

patří mnohem více než jeho otec. Přesto je Jaromír Tratilem primárně vnímán jako cizí živel, 

protože je synem bohatého sedláka Kavana, nikdy k sobě nenajdou cestu.  

Návratem se i zdá návštěva Marie, dcery Paďourových, ta ale končí neúspěchem, vlastní 

dcera ukradne rodičům všechny úspory. Dá se tedy říci, že cokoli, co přichází do Křešína 

z vnějšku, přináší pouze zlo.  

Jak již bylo zmíněno, křešínští jsou pevně zakotveni ve svém prostředí, u některých ale lze 

pozorovat touhu odejít, patrná je zejména u mladé generace. Nejvíce se projevuje u Jaromíra 

Tratila a Fanči Janouškové, patřící mezi cihláře. Jaromír často hledí do oblak a do 

nedozírných dálek. Jeho touha je omezená pevným poutem s matkou a ještě dětským 

strachem. Částečně se realizuje při jeho cestách do města do školy a plně až na samém konci, 

kdy jsou s rodinou nuceni Křešín opustit. Jeho cesta z Křešína je nápadně podobná prvnímu 

příjezdu. Obě provází strach o opuštěný prostor a o nezřetelnou budoucnost, stejně tak se 



 

31 
   

Jaromír pokaždé neustále otáčí. Fanča oproti němu svou touhu plnou nejasných vizí o velkém 

světě uskuteční a z Křešína odchází. Vypravěč její osudy ještě popisuje, ale brzy se ztrácí 

z dohledu. Pro svou rodinu se opuštěním rodného domu stává mrtvou. 

3.2.3. Cihláři a kameníci 

Křešínská společnost je složena ze dvou skupin – kameníků a cihlářů. Nedá se říci, že by 

tato dvě uskupení stála proti sobě, spíše koexistují. Patrná ale je jistá nevraživost lamačů 

kamene vůči cihlářům. Ta nepramení ze špatných mezilidských vztahů, ale z odporu k typu 

práce, jež cihláři vykonávají. Když se Vojtěch Tratil chce ucházet o místo, kameníci mu to 

rozmlouvají: „V hlíně se můžeš vždycky patlat. Což však je to hlína a tuhle kámen.“ (str. 16) 

Vedle sebe tedy stojí pevný kámen a mazlavá hlína. Lamači kamene jsou v románu 

přirovnávání k „červům, vrtajícím ve dveřích skříně, a mravencům, tahajícím vajíčka a 

odpadky“. (str. 110)  

Úzký kolektiv složený ze tří rodin kameníků a skupiny cihlářů je občas obohacován 

představiteli vyšších vládnoucích vrstev. Ty v románu zastupuje hajný Oukropec, hraběcí 

správce Holofernes, strážník a arcivévoda z blízkého konopišťského zámku. Ten představuje 

onu neviditelnou autoritu, která vládne nejvyšší mocí. S obyvateli je v úzkém kontaktu skrz 

všechny pozemky v okolí, jež vlastní, ale fyzicky ho nikdy nikdo neviděl. Jeho zástupcem 

s bezprostředním vlivem na obyvatele je Holofernes. Správce cihlárny je nadán jistou slabostí 

pro mladá děvčata a jeho postava tak nabývá konotací klasického neomezeného vládce 

hledajícího si ženské kořisti mezi svými poddanými.  

Poměrně nenápadnou součástí kolektivu jsou ženy, zejména manželky kameníků a cihlářů. 

Představují trpící zázemí, trpělivě zajišťující svůj podíl na živobytí. Na jejich území se 

neodvíjí onen tvrdý a viditelný boj o chléb, který svádí jejich muži. Naopak se od nich 

očekává mlčenlivá a nikdy nekončící práce. Mnohokrát vypravěč nenápadně zvýznamňuje 

situaci, kdy jde žena z práce do práce – z pole do kuchyně.  

Určující vlastností obyvatel Křešína je silná víra v Boha. Jedině ta dává smysl celému 

životnímu snažení, jedině tou lze zdůvodňovat nespravedlivě uspořádaný svět nutící přežívat 

v neustálé chudobě. K Bohu se postavy obrací v dramatických okamžicích, pouze v něm vidí 

naději. Ve chvíli, kdy někdo vyjadřuje pochybnosti o víře a o důvodnosti událostí, vyčleňuje 

se z kolektivu. To se stává dalším odlišujícím rysem neustále se rouhajícího Tratila. Kritický 

pohled na víru přináší Paďour, lamač kamene a zároveň švec. Ten v souvislosti s misionářem 

objevujícím se ve městě rozvíjí rozhovor: „‚Víte co říkají v Praze dělníkům?‘ tázal se Paďour. 
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‚Že Ježíš Kristus byl taky socialista – […].‘“ (str. 161) Tento závan relativizujících myšlenek 

realizuje švec pouze jednou, nelze tedy mluvit o určitěji formulovaném stanovisku.  

Křešínská společnost se zdá být uzavřenou nejen vůči cizím lidem, ale i různým vlivům a 

myšlenkám. Obyvatelé samoty ale zároveň nedrží příliš pohromadě. Zaměřují se primárně na 

vlastní individuální potřeby a starosti rodinného charakteru. Jako homogenní celek fungují 

pouze při nočních výpravách do lesů za účelem krádeže dřeva.  

Na první pohled se také zdá, že jsou jedinci ovládáni konvencemi. To se nejvíce projevuje 

v osudu Štěpánky Tratilové, jež se jako chudá dívka nemá šanci provdat za bohatého sedláka. 

V závěru románu se Tratil přizná k vraždě a rodina Tratilových je tedy ta, jejíž otec je vrah. 

Štěpánka Tratilová, manželka odsouzeného chápe tuto situaci jako velkou potupu především 

pro sebe a celou rodinu. I přes očekávané zavrhnutí rodiny, se jim ale křešínští snaží co 

nejvíce pomoci. Dodržování konvencí tedy není absolutní.  

V románu se nesetkáváme s dopodrobna prokreslenými postavami. Jednotliví hrdinové 

jsou definováni spíše náznakově a to v průběhu celého příběhu. O vnějším vzhledu se 

dozvídáme pouze v souvislosti s nějakou situací, např. když do prostoru vstupuje někdo 

z vnějšku a vidí obyvatele poprvé, případně v kontrastu s tím, jak se dotyčná postava změnila.  

Spojujícím rysem všech obyvatel je jejich vzájemná nápadná podobnost, která je dvojího 

druhu. Jedná se o podobnost tradičně rodovou, kdy si jsou podobni nejvíce otec a syn. 

Druhým typem je určitá společná vnější vlastnost, jež dané jedince spojuje, nečastěji 

způsobená prací. Cihlářky mají např. „stejný krok, způsobený jejich neustálým šlapáním 

hlíny, lýtka mají pořád obaleny mastnou zemí“. (str. 122) Vlivem věku a zejména životním 

stylem se pak jednotliví obyvatelé zdají být mezi sebou podobní. 

Vnějším vzhledem se od ostatních liší postavy přicházející pouze občas a nepatřící do 

křešínského kolektivu. Ať už se jedná o Marii Paďourovou, jejího nápadníka či hajného 

Oukropce. U těchto postav bývá zdůrazňováno především oblečení, jako důkaz nepatřičného 

bohatství. Rozdíl mezi tímto typem lidí a stálými obyvateli samoty je nejpatrnější právě u 

Marie Paďourové, protože z rodu kameníků pochází, kontrast se tedy zvýznamňuje při 

porovnání s jejím dětstvím. Symbolem její nepatřičnosti v prostředí, kam dříve patřila, se 

stává obrovský klobouk, který po příjezdu pokládá na postel a on tam „leží jako obrovský, 

těžký motýl“. (str. 85) 

Psychologická charakteristika obyvatel je patrná opět spíše z jejich jednání. Vypravěč 

čtenáři nedává nahlédnout do myšlenkových pochodů hrdinů. I postupný morální úpadek 

Vojtěcha Tratila je zprostředkováván popisy jednání, promluvami, případně náznakovými 

vnitřními úvahami.  
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Zajímavým rysem hrdinů je specifický druh slepoty. Ta se projevuje v několikrát se 

opakující situaci spočívající v tom, že jedna postava náhle procitne a uvědomí si svůj 

protějšek. Jako by do té doby byl daný hrdina nevidomý k některým rysům skutečnosti a 

hlavně bral toho druhého jako samozřejmost. Nejedná se jen o náhlé uvidění fyziologických 

změn, ale týká se to i povahových rysů. Tímto způsobem „prozře“ Vojtěch Tratil, když se 

proti němu postaví jeho nevlastní syn, Jaromír sám ve chvíli, kdy si poprvé povšimne Fanči 

jako ženy nebo např. Fančina matka, když si uvědomí, že se z dívky náhle stala žena.   

Nedílnou součástí postav utvářející celkový charakter je jejich minulost. Na tu je nahlíženo 

vzpomínkovými pasážemi či přímou rekapitulací, která v některých případech vysvětluje 

motivy jednání daného hrdiny v současnosti. Minulost se tak stává nesmazatelnou součástí 

postavy a spoluurčuje jeho přítomné postavení. Největší vliv má na Štěpánku Tratilovou. Ta 

svou současnou situaci vysvětluje příčinným vztahem s jejím jediným hříchem v minulosti. 

Dokáže přijímat rány, které se na ni sypou proto, že je považuje za trest, jejž musí odpykat. 

Vypravěč její přijímání osudu popisuje takto: „V kterémkoli smutku svého života viděla trest 

za to, že se podnesla a že myslela výš, než měla, dcera chudých kopců.“ (str. 137) Životní 

postavení jednotlivých hrdinů se tedy zdá být determinováno prostředím a určováno boží vůlí, 

postavám nezbývá nic jiného než vydržet, protože věci tak být musí. 

Charakter hrdinů spoluutváří kromě individuální historie i historie sdílená, tedy rodová 

pospolitost. Generační propojení je založeno nejen na fyziologické podobnosti, ale i 

nevědomých poznatcích a na snaze o navázání na úsilí svých předchůdců. Přítomnost předků 

se projevuje v okamžiku, kdy je člověk na hranici mezi životem a smrtí. Se všemi, kteří ho 

v životě opustili, se na prahu života setkává starý Barhoň, promlouvá s nimi a oni ho 

připravují na cestu.  

Jak již bylo uvedeno, do prostoru zvenčí přichází natrvalo nejprve Vojtěch Tratil a později 

jeho nevlastní syn Jaromír. Příběh poté lineárně přináší dva rozdílné osudy vztahující se 

k sobě paralelně a zároveň kontrastně. Tak jak postupně Jaromír roste a hledá své místo ve 

světě, Vojtěch padá na pomyslném žebříčku stále níže, ničí svou rodinu, sám sebe a ve své 

podstatě zapříčiní smrt své milenky. O obou postavách také lze říci, že je jim v díle věnován 

největší prostor. 

Jaromírův příchod je ve znamení návratu. Jeden domov ztrácí, ale nový je pro něj již 

připraven a on se v něm postupně zabydlí. Pro jeho otce ale zůstává cizincem napořád, nikdy 

k sobě nenachází cestu. Hned v počátcích o něm Tratil přemýšlí jako o hostu, a to se nikdy 

nezmění. O Jaromírově povaze se dozvídáme nejvíce z jeho dětství. Vypravěč ho popisuje 

takto: „Bylo to plaché a nemluvné dítě. […] Hrával si sám a vydržel sedět bez pohnutí, jako 
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v těžkých snech, ačkoliv se mu nic nezdávalo.“ (str. 26) Jeho podoba není nikdy přiblížena 

kromě poznámky, že je velmi podobný svému skutečnému otci, sedláku Kavanovi. Jaromír se 

od ostatních liší už od dětství a jedním z projevů této odlišnosti je i pozdější studium na 

gymnázium ve městě. 

Vojtěch Tratil je také jiný než ostatní, rozdíl mezi ním a ostatními pramení ze samotné 

podstaty jeho osobnosti, která pochází „zdola“. Tratil ale dostává šanci zapadnout, vyřazuje se 

z kolektivu postupně sám. Přesto absence křešínských kořenů v jeho původu důležitou roli 

v jeho osudu. Vypravěč sám podotýká: „Tratil se vyřadil z Křešína, žil na vlastní pěst. 

Nevyrostl na Křešíně a nevroste už nikdy do jeho půdy.“(str. 168) Tento fakt je základním 

kamenem jeho povahy. Definuje ho už jeho jméno – Tratil. Sám sebe představuje takto: „ A 

tu jsem konečně já, Liška po chalupě, vlastním jménem Tratil, který všechno ztratil.“ (str. 15) 

Postupně se vlastním počínáním stává stále více mrtvým než živým. Hranice mezi životem a 

smrtí je pro něj velmi tenká. Překračuje ji ve svých představách o zavraždění Šebkové, ale i 

při úvahách o vlastní sebevraždě. Jeho akt přiznání k vraždě, kterou nespáchal, pak můžeme 

považovat za rozloučení se životem, za způsob jak se ze světa sprovodit.  

Nelze ale Tratilovu případnou vinu redukovat pouze na prostředí. V horách se ocitá 

naprosto dobrovolně a po vlastním vypočítavém rozhodnutí. Realita ale nenaplňuje jeho 

představy, a tak si ji upravuje. Příčiny nehledá sám v sobě, ale projektuje je do prostředí a 

postavy sedláka Kavana. Provází ho iracionální představy o tom, že do jejich domu někdo 

zazdil prokletí.   

Vojtěch Tratil tedy zůstává ve svém prostředí cizincem. Jeho vztahy narušuje neschopnost 

porozumět a ustoupit. V mnohých chvílích se dostává hrdina na hranici, stačilo by jedno vřelé 

slovo a vše by mohlo dopadnout jinak. 

Samota Křešín představuje specifickou komunitu pevně ukotvenou v daném prostředí. Její 

kolektivní osudy jsou zobrazovány paralelně s individuálním dramatem Vojtěcha Tratila. 

Negativně vyznívá jeho osud i možná budoucnost samoty. Ta je v rukou poslední zůstávající 

rodiny, Barhoňových. Čtenáři je předkládána historie osady, která ač malá a nevýrazná, pevně 

zakořenila ve svém prostředí a její stopy budou v horském kraji patrné navždy. Tento kraj je 

totiž jiný, „matka země tu nepoložila svou usměvavou líc, ale zkornatělou skráň.“ (str. 378)  
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3.3. Peníze 

3.3.1. Psychologicko-analytický román 

Román Peníze vydal Karel Nový v roce 1931 v Praze v nakladatelství Sfinx. Dílo bylo 

opět přepisováno, ve svém druhém vydání z roku 1940 autor pozměnil název na Peníze a 

krev, s nímž pak kniha dále vycházela. Za definitivní verzi se považuje vydání šesté z roku 

1962. Poslední sedmé pochází z roku 1966. 

Dílo, které bývá považováno za jednu z nejčtenějších prací Karla Nového49, se řadí mezi 

společenské romány 30. let, snažící se o zobrazení společnosti ve svých sociálních rozporech. 

Román Peníze je označován za psychologicko-analytický, v němž jsou osudy jedinců 

nahlíženy jako důsledek jejich psychologických charakteristik.50 Josef Hrabák dokonce 

nazývá toto dílo „hlubokou psychologickou studií“51. Můžeme tedy hledat souvislosti mezi 

Nového dílem a psychologickými romány vydávanými v dané době např. Jaroslavem 

Havlíčkem, Jarmilou Glazarovou či Egonem Hostovským.52 V těchto dílech je ústředním 

tématem proměna lidského nitra, případně jsou z individuálně psychologického hlediska 

vykládány i zákonitosti společenského uspořádání.53 Hlavním námětem Peněz je postupný 

psychický rozklad jedince, který spáchal zločin. Nového vlastní lyrismus a realismus ustupuje 

do pozadí, patrný ale zůstává příčinný vztah mezi lidským jednáním a jeho sociální situací. 

Čtenář také může dílo spojovat s detektivním žánrem. Oproti klasickému schématu 

vyšetřování zločinu zákonnou mocí tu ale máme případ zobrazený z pohledu pachatele.54 

S problematikou žánrového zařazení díla se potýkal i F. X. Šalda, který román ve své recenzi 

označil za „na půl kriminalistický a na půl společensky problémový“.55 

Jak již bylo zmíněno, hlavním tématem díla je spáchání zločinu. Nestranný vypravěč v er-

formě rozvíjí příběh Miky, toužícího po lepší sociální situaci, a tak uskuteční vyloupení 

banky. Krádež se mu podaří, ale neplánovaně zavraždí hlídače. Vyprávění sledující osudy 
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hlavního hrdiny je proplétáno množstvím vzpomínek, představ a halucinogenních stavů, které 

se postupem času stupňují. Hlavní postavu v nich pronásledují obrazy zavražděného a jeho 

rodiny a zmocňuje se ho stihomam. V jeho chování se střídají okamžiky naprostého zmatení, 

obsedantních představ a zbrklosti, s chvílemi naprosté jistoty a vysokého sebevědomí. Peníze, 

tak dlouho toužené, v ději způsobují jen ohromný zmatek. Vše ústí v sebevraždu zloděje a 

jeho náhodné společnice. 

Kompozičně je dílo uspořádáno do tří částí s číslovanými kapitolami, z nichž první a druhá 

se skládá z deseti, třetí ze sedmi kapitol. Děj je stlačen do několika týdnů konce roku, zločin a 

následný chaos se tedy odehrává na pozadí vánočních svátků. Událostem po loupeži a 

postupnému psychickému rozkladu hrdiny jsou věnovány přibližně dvě třetiny knihy.  

Do kontextu tvorby Karla Nového dílo příliš nezapadá. Román bývá označován za první a 

jediný důsledně městský.56 Volbou prostoru i tématu vybočuje z hlavní linie prozaické tvorby 

Karla Nového. Po dílech zaměřených na venkovské popřípadě maloměstské prostředí, 

zobrazující dělnickou vrstvu bojující o živobytí, spisovatel přišel s psychologicky zaměřeným 

detektivním příběhem. Milan Jungmann napsal, že román nemá zvláštní sociální poezii, tak 

příznačnou pro autorovo dílo.57 Je třeba podotknout, že lze nalézt pevnou spojnici mezi Penězi 

a ostatní tvorbou v orientaci na sociální oblast společnosti a v stále kladených otázkách po 

hodnotě peněz ve společnosti.  

Přijetí nového románu bylo ve znamení chvály i kritiky. K dílu se vyjádřil např. F. X. 

Šalda, K. Sezima, M. Vaněk či V. Zelinka. Autoři zdůrazňují dějovou hutnost a až 

zkratkovitost díla, píší např. o žurnalistických rysech a popisnosti.
58

 Negativně je hodnocena 

především kompozice, B. Novák např. mluví o bezradném ovládání a dirigování děje spletí 

episod.59 Záporně také hodnotí např. F. X. Šalda zobrazení Prahy, kde by autor podle něj mohl 

lépe a naléhavěji vypsat tísnivý a dusivý tlak na churavé nervy jedince.60 Za pozitivní rys je 

považována schopnost autora adekvátně zobrazit psychologický profil hlavní postavy. V. 

Zelinka na toto téma píše, že Nový dokázal zachytit podstatu povahy a životního údělu 

sporými, ale účinnými prostředky.61 
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3.3.2. Praha Karla Nového 

Již bylo zmíněno, že ústředním prostorem románu se poprvé v autorově tvorbě stává 

velkoměsto – Praha. Přestože se zdá toto prostředí pro spisovatele být nové, k ostatním dílům 

ho pojí situovanost do středních Čech.  

Hlavní město není představeno v díle jako celek, čtenáři se odkrývají pohledy pouze na 

místa navštěvovaná hlavní postavou. Tou je zejména Žižkov a centrum Prahy. Množství míst 

je v románu zastoupeno jen svými názvy, jednotlivé části nejsou nijak popisovány, slouží jako 

kulisy pro události. Velká část z nich je zobrazována ve tmě, případně šeru. Akcentováno je 

také počasí, tedy zima, ztěžující ještě více situaci: „Vál tu rychlý a mrazivý vítr. […] Zdálo 

se, že jsou v nesmírné dálce, jako by to byly hvězdy, jež zamlžily sněhovou tmou z jiného 

světa.“62 

Do Prahy se hlavní postava Mika vrací vlakem po třech letech z cizineckých legií. Cesta 

se tedy zdá být návratem domů. Místa, která po cestě potkává, v něm vzbuzují vzpomínky, 

tak přemýšlí například o Berouně: „Celkem vzato, prožil v něm docela hezký rok života. […] 

Mika vzdychl, pohlížeje na budovu obchodní akademie za dřevěným můstkem.“ (str. 7)  

Návrat ale není cestou domů, v Praze ho nikdo nečeká, žádný prostor, kde by se cítil 

bezpečně. Ani se za Pražana nepovažuje. Praha mu je ale splněným snem, prostorem, po 

němž toužil celé roky: „Praha! – Toto je tedy Praha, o níž blouznil v horečných nocech!“ (str. 

13) Nenabízí mu ale otevřenou náruč. V jediném místě, kde by mohl nalézt bezpečí a prostor 

k přespání je odmítnut.  

Mika tedy domov nenachází, po většinu děje se pohybuje po ulicích, sedí v restauracích, 

popř. přespává v hotelech a narychlo pronajatých pokojích a ve vypůjčené boudě. Praha je tak 

představovaná v nejasných konturách, jenž své rysy ztrácí postupně souběžně s 

psychickým rozkladem hlavní postavy. Popisy jednotlivých míst jsou omezeny na vnímání 

proměn, jež za Mikovy nepřítomnosti proběhly: „Zrestaurovaná špelunka měla nejlepší snahu 

se podobati elegantní, přepychové nálevně a tančírně.“ (str. 16) 

Jednotlivé části města jsou většinou redukovány na názvy ulic, podniků či dokonce čtvrtí: 

„Taky se tu toulával s milou – Nerudova ulice, Hradčany, Nový svět, a dole Kampa s akáty a 

s Odkolkovými sady.“ (str. 21) Pokud lze vyčíst nějaké rysy, jedná se o zachycení života 

proudícího v ulicích: „Z tříd rachotily tramvaje a před metaři hřměl čisticí motorový vůz.“ 

(str. 25)  

Absence vlastního prostoru je umocněná i ztrátou rodiště. Rodná vesnice přijde Mikovi 

na mysl výjimečně a vždy doprovázená údivem, že vůbec nějaká existuje: „Mika si 
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nevzpomínal na rodnou vesnici […], na matku […], na sourozence, sestru a bratra. Jako by 

pro něho neexistovali […].“ (str. 83) Rodové kořeny či domov pro něj nic neznamenají, ani 

nemá potřebu domov znovu tvořit. 

Kromě ulic je několik míst, kam se častěji vrací. V první řadě to je jeho přechodné 

bydliště v tenisové boudě, kde zadarmo přebývá. Prostor, kam se chodí vyspat, je studený a 

nevlídný, uspořádaný pouze tak, aby tam člověk mohl přežívat: „V prostorné jizbě byl stůl a 

několik zahradních židlic používaných na hřišti, a postel pro trenéry.“ (str. 43) Zajímavým 

aspektem tohoto místa je, že sídlí u Olšanských hřbitovů. Mikovi tedy nezbývá než chodit 

kolem krematoria a hřbitova. Pochmurnou atmosféru ještě umocňuje zimní počasí a fakt, že 

se do boudy vrací povětšinou za tmy. 

Dalšími dočasnými domovy jsou hotelové pokoje a pronajatý pokoj u vdovy Šolcové. 

Popisy těchto prostor se omezují na vyjmenování jejich příslušenství, případně je 

zdůrazňována účelnost daných věcí. Mika si žádné z těchto míst nepřizpůsobuje, neupravuje, 

jsou mu pouze střechou nad hlavou a zajišťují mu dočasné bezpečí. Takto například popisuje 

pokoj u paní Šolcové: „Pokoj paní Šolcové byl starého typu, masivní postel, těžké záclony, 

prastaré šatníky. Takové pokoje dávají pocit naprostého klidu a bezpečí.“ (str. 215) 

Dále je to kožešnický krám, pro něž pracuje jako sluha. Obchod není nijak popsán, ale 

představuje v Mikově světě symbol luxusu a bohatství. Pozoruje, jak v něm nakupují bohaté 

paničky kožichy za tisíce, a sám nemá takřka na jídlo. Toto místo tak představuje střet dvou 

světů – nedostatku a přebytku. V němž se svět nedostatku přetvařuje a ponižuje, aby se 

nějakým způsobem uživil. Pocit nespravedlnosti je umocněn blízkostí těchto dvou světů. 

V hlavním hrdinovi to vyvolává dojem, že stačí natáhnout ruku a jeho situace se může zlepšit. 

Pomyslná hranice je opovážlivě tenká. Situace také využívá, když ukradne jednu lacinější 

kožešinu. 

Všechny tyto dočasné domovy se postupně z útočišť a úkrytů stávají pastí. Pocity bezpečí 

spolu se zdravým rozumem opouští Mikovu mysl, stihomam pak způsobuje proměnu 

prostoru, který se mění na místo, z něhož není úniku. Z pokoje u paní Šulcové, jež se zdál 

původně bezpečný, se časem stává noční můra, v níž ho mohou jednoduše najít: „Chvílemi 

vybíhal na chodbu a naslouchal u dveří předsíně, zda se neblíží hluk kroků […].“ (str. 269) 

Kromě těchto nutných prostorů má hlavní postava po městě několik míst, která ho 

neustále obsedantně lákají k navštívení: „Jsou místa, na nichž jsme žili třeba jen krátký čas, 

na něž přes to nepřestáváme myslit […].“ (str. 83) Stává se jím zejména budova pobočky 

Všeobecné banky na Žižkově, kterou je nesmírně přitahován. Magické místo, kolem něhož 

chodí večer co večer a spřádá své plány na její vyloupení. Stejně tak ho bezděčně vábí starý 
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byt, kde kdysi bydlel a zažíval v něm nejlepší období svého života. Ze stejného důvodu pro 

něj je důležitým byt ve Vršovicích, v němž bydlí jeho bývalá manželka. Oproti ostatním 

zmíněným prostorám ho ale tento spíše odpuzuje, navštěvuje ho jen ve svých představách. 

Ven z Prahy se hrdina vydává podvakrát, pokaždé se ženou a po náhlém a neplánovaném 

rozhodnutí. Oba výlety spojuje divoká jízda autem. Poprvé se jedná o Davli, podruhé o 

Konopiště. Tyto cesty jsou zběsilými úprky se snahou o útěk před imaginárním nepřítelem a 

ohromení dané partnerky. Pouze v těchto chvílích se objevují popisy přírody a hlavní postava 

intenzivněji prožívá své okolí, například: „Stoupl si k oknu a zřel skalnatý kraj, zalitý zimním, 

lesknoucím se sluncem. Řeka, nádherný proud […].“ (str. 189) 

Kromě reálných prostor, v nichž se postava pohybuje, se v textu často vyskytují místa 

snová, fantazijní, nahlížena prostřednictvím vzpomínek a v závěru i halucinogenních 

představ. Tento paralelní fantazijní svět je splétán z prostředí z Mikovy minulosti: „ A s touto 

připomínkou vklouzl na žíhaný mramor stolku starý marseillský přístav se shnilým pachem 

ryb, s tlumem plachetnic a s převysokým převozním mostem; […].“ (str. 17) Kromě 

vzpomínkových míst to jsou časem i představy možné skutečnosti ovlivněné psychickým 

stavem: „Viděl se, jak jde kolem zdi židovského hřbitova, slunce svítí, a oka drátěných 

tenisových sítí jsou promítána na zeď zároveň se stínem jeho hlavy; jako by šel za mřížemi.“ 

(str. 290) Třetím snovým světem pak jsou vize šťastné budoucnosti, plány, jež by mohly být 

uskutečněny: „Představil si starý činžák, […] činžák z předválečných dob, s pavlačí […]. Jaký 

by to byl pokoj, klid, pohoda!“ (str. 123) 

Vytoužená Praha tedy hrdinovy představy nenaplňuje. Období cizinecké legie, tak jak je 

z počátku nahlíženo jako čas utrpení, se stává opět dobou radostnou a stejně tak i navštívené 

prostory: „ […] cizinecká legie přes to, že byla otroctvím, jako by sálala teplo z dálky sem do 

prosincové noci […].“ (str. 268)  

Čím více se hlavní postava nervově hroutí, tím je vzdálenější skutečnému světu. Upadá 

do představ a zdá se, jako by se vzdaloval i fyzicky: „Kdesi ve veliké dálce a v hlubinách 

dunělo a pracovalo město.“ (str. 236) Město tak zůstává netečné, lhostejné k tomu, co se děje 

s jedním člověkem.  

Zdánlivě nabytá svoboda, kterou člověk může získat penězi, je nenaplněná a náhle se zdá 

zbytečná. Hlavní hrdina zůstává sám a izolovaný uprostřed přelidněného města. Praha se jeví 

být množstvím různých individualit, jež k sobě nenachází cestu, ať mají společný prostor či 

zájem. 
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3.3.3. Pražská společnost 

Román je monografický, tudíž se soustředí zejména na jednu postavu – Daniela Miku. 

Kromě něj se v díle pohybují lidé přicházející s hlavním hrdinou do kontaktu. Druhou 

skupinou se stávají ti, jenž patří k Mikově minulosti, k jeho představám či popřípadě snům. 

Žádná z postav, vyskytujících se v knize není plně charakterizována vnějškově. Vzhled 

bývá redukován na jeden význačný rys, který nemusí být i bezprostřední záležitostí podoby. 

U prostitutky to je její silný make-up, u vdovy její stárnoucí, přesto stále žádoucí, ale blíže 

nepopsaná krása. Důležitou roli hrají znaky poukazující k věku daného člověka. Těmi mohou 

být například „chlapecky měkké rysy kolem úst a široké obočí“ (str. 10) u náhodně získaného 

přítele Paloucha či „žlutý a smutný obličej, značně už nahlodaný smrtí“ (str. 16) u bývalé 

bytné Daniela Miky paní Prokopové.  

Společnost zobrazená v románu je založená na jediné hodnotě, a tou jsou peníze. 

Hlavním ukazatelem na bohatství či absenci peněz je lidský zevnějšek, konkrétně jeho 

oblečení. To určuje jeho zařazení, popřípadě nezařazení do společnosti a na první pohled 

indikuje společenské postavení. Tak může špatné oblečení působit, že jedinec vypadá 

podezřele: „Pocítil znovu, jak špatné šaty činí člověka nesebevědomým a provinilým.“ (str. 

13) Naopak ztělesněním luxusu a blahobytu jsou kožichy, jež prodává pan Jedlička. Mika, 

jako sluha, v obchodě pozoruje jednotlivé nakupující. Střídají se mezi nimi lidé žijící v až 

hříšném přebytku – jejich příkladem je nesmírně bohatá žena, k jejímuž popisu patří kamenná 

tvář. Druhými jsou tací, jež dlouho šetří a kožich je pro ně investice. 

V Mikově světě jsou peníze vším, což mnohokrát sám deklaruje. Determinují nejen 

lidskou existenci a spoluurčují jeho pojetí v kolektivu, ale ovlivňují i mezilidské vztahy do té 

míry, že je mohou ničit či zachránit: „Ovšem i Lola by ho znovu milovala, kdyby měl dost 

peněž a mohl jí všechno poskytnout.“ (str. 82) Ztělesněním tohoto faktu jsou prostitutky. 

Paradoxně tento typ ženy, se kterou se hlavní postava několikrát setká, daný názor nesdílí a 

tvrdí, že v penězích není všechno.  

Důležitým rysem také zůstává, že lidé mající příliš peněz jsou pokřiveného charakteru, 

nejsou schopni normálních mezilidských vztahů: „‚Každý z bohatých mužů kromě ženy má 

ještě milenku, každý z bohatých,‘ říkal si. ‚A každá z bohatých patrně milence. Tak se to 

vyrovnává.‘“ (str. 80)  

Z pražské společnosti se kolem Miky pohybují zejména ženy. Z jeho úhlu pohledu je 

jejich určujícím rysem pasivnost a naivita. Všechny se nechají jednoduše svézt a uvěří, že 

měly štěstí a jejich život se díky Mikovi zlepší. Patří mezi ně prodavačka z obchodu Ella a 

vdova paní Šolcová. Tyto charakteristiky ale hlavní postava vztahuje na všechny ženy: „[…] 
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city žen jsou tak jednostejné a jejich slovník tak jednoduchý!“ (str. 231) Odlišuje se od nich 

jen již zmíněná prostitutka. Tu jedinou lze považovat za rovnocenného partnera mužů. 

Příznačné je, že na rozdíl od ostatních nenese žádné jméno, říká se jí Pískle, slečna Pískle.     

Muži nejsou nijak blíže specifikováni, jejich role jsou spíše anonymní. Výraznějším se 

stává pouze již zmíněný Palouch, jenž zcela nezištně zařídí Mikovi bezplatné bydlení. I přesto 

toto jasně kladné jednání je charakterizován spíše jako povaleč a lenoch. 

I přes společné zájmy či problémy nejeví se pražští obyvatelé jako kolektiv, naopak se 

zdají být individualitami jen náhodně sdílejícími prostor. S tím souvisí i jejich označování. 

Jednotlivci nejsou důležití, proto se u většiny z nich nesetkáváme s plnými jmény, vypravěč 

užívá buď jména pouze křestního, příjmení či jen přezdívky (jako je to v případě slečny 

Pískle). 

Kromě konkrétních postav se stejně jako u prostoru v románu vyskytují osoby fantazijní, 

jež jsou součástí Mikovy minulosti či představ. Mezi ně patří zejména Lola. Přízrak, který 

hrdina potkává a často si ho představuje. Jedná se o Mikovu bývalou manželku. Představuje ji 

jako elegantní, bohatou, vždy štíhlou, nádhernou a zároveň bezcharakterní ženu. Ona je 

příčinou situace, v níž se ocitá. Tato žena je zároveň nejvíce popsána, její vnější podoba i rysy 

charakteru: „Nepozoroval nikdy, že by Lola kdy měla nějaké sklony k hudbě nebo vůbec 

k nějakému umění; náruživě čítávala zamilované a detektivní romány, to ano.“ (str. 113)  

Nejfantazijnějším člověkem je Václav Mysík, osoba, kterou Mika nechtěně při své 

loupeži zavraždí. Hrdinu provází obsedantní představy možného vzhledu jeho oběti, ale i jeho 

rodiny, probíhajícího pohřbu a podobně: „Václav Mysík […] a před jeho zrak se počala 

vysouvati, jako z kulis noci, široká, dobrácká tvář čtyřicátníka, silného, ramenatého člověka 

[…].“ (str. 137)  

Hlavní postava Daniel Mika je jedincem bez vlastního prostoru, zázemí či rodiny. 

Přichází do Prahy z vnějšku, z vyprávění postupně vyvstává jeho bohatá minulost. Vnější 

vzhled hrdiny není nikdy dopodrobna přiblížen. Zmiňovány jsou zdravé silné zuby, které 

přispívají k jeho atraktivitě: „Zazubil se na ni. Měl pevné, bílé zuby. Kolikrát účinkovaly, 

vyslán byvše s pohledem na ženy!“ (str. 32) Další Mikova fyziognomie je omezena na štíhlost 

a samozřejmě oblečení. Kromě úsměvu se ale fyzická podoba od základu mění. Tato 

proměna, týkající se jak vzhledu, tak povahy, probíhá v kruhu. Po rychlém zlepšení situace 

opět klesá pod tíhou výčitek svědomí. 

Hrdina vystupuje jako individualita. Do prostředí nijak nezapadá a ani se o to nesnaží. 

Jeho hodnotový systém je nasměrován k jedinému, k bohatství: „Nikoli fysické síly, nikoli 

státníci, nikoli stroje nebo vědci, nýbrž peníze ovládají svět, rozdělují jej, třídí lidi stejně jako 
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zboží […] Peníze jsou všechno.“ (str. 69) K jejich získání podřizuje veškeré své jednání, když 

zjistí, že poctivou cestou by to šlo příliš pomalu nebo vůbec ne, rozhodne se pro loupež. 

Peníze jsou pro něj živé bytosti: „[…] avšak to už byly peníze jeho a proto živé, pohyblivé, 

jako by nabývaly řeči a promlouvaly k němu […].“ (str. 71) Postupně se ale stávají mrtvými 

předměty, které jsou na obtíž, nepřináší to, co od nich čekal. Přestože je má, stále zůstává 

chudým, jen uvažuje, co všechno s nimi podnikne, ale většinu realizovat nedokáže. 

K jeho dalším charakterovým vlastnostem patří občasná povýšenost, cynismus a zejména 

sobectví. Po zdařilé krádeži se honosí, jak na všechno vyzrál, v duchu se všem okolo 

vysmívá: „Opět se ho zmocňoval záchvat smíchu nad tím, jak jsou lidé při veškeré své 

zvědavosti nevšímaví a nevědoucí, tupí. Blbci!“ (str. 116) Stejně tak namyšleně se chová 

k ženám, jsou pro něj jen prostředkem k zaplnění prázdnoty, jež se obává. V jednání s nimi 

dokáže i uplatnit i násilí, kdy se nezdráhá brutálně donutit vdovu Šolcovou ke styku. 

Jeho pohled na svět je určován představou o pokřivené společnosti. Lidé podle něj 

neustále nosí jen masky, nikdo není sám sebou: „Takoví jsou prostě lidé, jiní, než se zdají. 

Každý máme svou masku.“ (str. 256) 

Proměna psychická, stupňující se pocity strachu, stihomam, vášnivé zaujetí pro debaty o 

vraždách apod., je doprovázená i změnami fyzickými. Stává se člověkem na hranici mezi 

životem a smrtí, spíše mrtvým než živým a uvědomění si vlastní nezbytné sebevraždy ho 

teprve dokáže uklidnit: „Býval to možná on, Daniel Mika, ale už není. Popelavý chlap, jakýsi 

muž, pokrytý již hlinou hřbitova.“ (str. 271)  

Svět Daniela Miky se nezdá být prostředím vhodným k příkladnému a rozumnému životu. 

Zajištění existence stojí jedince velké síly, a pokud se chce z koloběhu chudoby a nedostatku 

dostat, nabízí se pouze nelegální cesta. Vražd a loupeží se Praze v dané době stává mnoho a 

právě zprávy o nich jsou hlavní postavě inspirací k činu. Ale ani uskutečnění loupeže 

nedopomůže ke zlepšení postavení hrdiny, situace se zdá tedy bezvýchodná. 

 

3.4. Chceme žít 

3.4.1. Baladický román 

Próza Chceme žít vyšla v říjnu roku 1933 v nakladatelství Melantrich v Praze s věnováním 

Ivanu Olbrachtovi. Dílu se dostalo deseti vydání, poslední bylo publikováno roku 1975 

v nakladatelství Československý spisovatel.  

Román, jehož čtenářský ohlas byl poměrně pozitivní, zdramatizoval E. F. Burian v divadle 

D34. Divadelní hra, ke které hudbu napsal E. F. Burian a texty písní Jaroslav Seifert, 
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zaznamenala úspěch. Nicméně velmi negativně se o ní vyjádřil např. Vítězslav Nezval 

kritizující zejména její předlohu a nazývající ji „plačtivou historií proletářské dvojice.“63 

Inscenace plná kritického patosu musela také čelit mnohým cenzurním zásahům.  

Kniha bývá označována za baladický román.
64

 Řadí se tak ve své době mezi díla zaměřená 

na epickou složku a inspirovaná baladou. Baladický román, tak jak se rozvíjí v 30. letech 

v dílech Vladislava Vančury, Josefa i Karla Čapkových, Ivana Olbrachta i např. Marie 

Majerové,65 se vyznačuje zpodobněním konfliktu výrazného subjektu s nadosobní mocí a 

vyústěním v zánik subjektu.66 Román Chceme žít představuje tento typ prózy zaměřené 

sociálně. Jaromíra Nejedlá definuje jako základní rysy baladických próz motiv viny a trestu, 

smrti a lásky v doprovodu lyrických prvků v podobě motivů noci, bouře a popisů přírodního 

dění.67 Karel Nový tyto podmínky do určité míry naplňuje. Próza Chceme žít je totiž založena 

na příčinném vztahu viny a trestu, postavy se řídí spíše svými smysly a jsou lidmi 

neprůbojnými a slabými. Základem příběhu pak je osud izolovaného jedince uprostřed 

společnosti, která ubíjí nejzákladnější lidské hodnoty.68    

Nerozsáhlé dílo, jehož ústředním tématem je nezaměstnanost, zobrazuje osudy dvojice 

mladých lidí – Magdaleny Klímové a Josefa Tomšů, které bídná sociální situace dožene 

k opuštění města a putování po venkově. Z optimistických a naděje plných lidí se postupně 

během jednoho roku stávají žebráci bez jakékoli perspektivy a naděje do budoucna. 

Nestranný vševědoucí vypravěč v er-formě přináší celistvou dějovou linii lineárně 

postupujícího příběhu. Syžet bývá obohacován o vzpomínkové pasáže a vnitřní monology 

hlavních postav. Josef Hora v souvislosti s tímto dílem o Novém napsal, že autor není 

ideologem v sociálním románu, nestaví teze ani neřeší kolektivní problémy společenské.69 

Karel Nový tedy přichází s obrazem současného stavu, nepředkládá východisko, ale pouze 

konstatuje a obžalovává. Slovy Milana Jungmanna, Nový do své balady nevpustil ani paprsek 

naděje.70 Obvyklý lyrismus Karla Nového v tomto díle ustupuje do pozadí. Popisy přírody se 
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vyskytují zřídka, Josef Hrabák ale upozorňuje na opakující se symbolické motivy petrklíčů a 

setkání s kočující rodinou vyskytující se na počátku a na konci příběhu.71  

Próza, rozsahem novela ale podtitulem román, se skládá z šesti kapitol s krátkými názvy, 

text rámcují kapitoly s názvy Vstup a Bez závěru. Poslední část se symbolickým názvem 

signalizuje nemožnost uzavření příběhu i tematiky díla. Tento rys je u některých kritiků 

chápán jako výraz autorových kompozičních rozpaků i bezvýchodnosti.72 

V kontextu autorovy tvorby představuje novela Chceme žít dílo navazující na venkovskou 

tematiku zaměřenou na sociální stránku života lidí z dělnické vrstvy obyvatelstva. Milan 

Jungmann o díle napsal, že se spisovatelův vývoj touto knihou posunul o značný kus dopředu, 

respektive o značný kus doleva.73 K ostatním dílům se próza vzpíná i motivem toulání a 

okrajově zmíněnou látkou cirkusovou.  

Dobová kritika přivítala spisovatelovo nové dílo pochvalnými slovy i výtkami. O románu 

ve své době píše např. F. X. Šalda, A. M. Píša, J. Hora, K. Sezima, J. Matouš či F. Soldan. 

Povětšinou se pozitivně vyjadřují k námětu díla. Ten chápou jako velmi důležitý a aktuální. 

Josef Hora např. zdůrazňuje zákonitost tematické cesty Karla Nového, jež musela pokračovat 

látkou inspirovanou nezaměstnaností.74 Za kladný rys díla také považují autorovo 

vypravěčské umění a způsob zpracování látky. A. M. Píša oceňuje také pravdivost románu.75 

Kriticky hodnotí především kompozici, respektive její absenci a lyrickou náladovost, která 

neladí se společenským námětem. F. X. Šalda tak označuje Nového pohled za náladově 

jednostranný a jednostrunný.76 

3.4.2. Z venkova do města a zpět 

Příběh Magdaleny Klímové a Josefa Tomšů se započíná na vesnici, pokračuje ve městě a 

končí zpět na bezejmenném venkově. Z prostoru jsou čtenáři v románu přibližovány jen části, 

podstatné pro děj a určující pro postavy. Okolí tak je obvykle popisováno v dotyku, 

v pohledu, případně s vnímáním vůně daným hrdinou. Významným prvkem také bývá zvuk, 

jenž doprovází a umocňuje atmosféru situací, objevuje se převážně v okamžicích šťastných. 

Při výletu z města tak Magdalena pozoruje své okolí: „Slyšela bzukot čmeláků, toulajících se 
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po červených jetelových paličkách. A babočka paví oko letěla od květu ke květu, sama živý 

květ.“77   

Důležitým protikladem, uplatňujícím se v textu, je opozice nahoře – dole. Ta nabývá 

hodnotících významů v analogii nahoře – štěstí, dole – neštěstí. V textu se tento vztah 

projevuje například ve chvíli, kdy Magdalena přiznává, že šťastná byla pouze jednou: 

„Nahoře u nás. Na stráni tehdy.“ (str. 77) Pozitivní události se odehrávají nejčastěji někde 

nahoře, v rámci událostí pak postavy psychicky i fyzicky klesají. Když je Magdaleně nejhůř, 

má pocit, že hledí do černé jámy apod. 

Vnímání kontrastu vesnice a města se v knize postupně mění. Děj se počíná při návštěvě 

Magdaleny své tety ve vesnici Staré hutě. Toto místo bylo kdysi postavě domovem, nyní je 

ale patrné odcizení. Stále ale je akcentováno zájmeno „svůj“ – Magdalena jede do „svých“ 

kopců, navštíví „svůj“ hrob. Přestože je tato vesnice rodištěm obou hlavních postav, její 

vzhled vypravěč čtenáři nenabízí. Podoba vesnice samotné v díle přiblížena není. 

Akcentována je jen okolní příroda plná života, klidu a míru a celková atmosféra místa: 

„Clonila si oči a dávala se na svou ves, na černé stráně a zlaté hřebeny kopců, na usínající 

hory v dálce, zaplavované tmavnoucími oblaky.“ (str. 22) 

Pohled Magdalenin na prostředí, který jediný vypravěč nabízí, je modifikován tím, že 

vnímá pouze rozdíly, jaké se s místem staly. Tetinu světnici popisuje: „Světnice se v ničem 

nezměnila, všechny předměty jsou na svém místě, nic nepřibylo, nic neubylo […].“ (str. 12) 

Později je zvýrazněna pouze jedna věc z místnosti – tou je obraz, na němž je vyobrazen Bůh a 

jehož výraz se mění souběžně se zpytováním Magdalenina svědomí. Ta vstupuje do prostoru 

zvenčí. Rozdíl patrný mezi ní a okolím je umocňován samotnou postavou. Záměrně přijela 

v nejlepších věcech, snaží se ukázat a předvést své bohatství. To je ale jen „naleštěnou 

bídou“.  

Tak jak je v první části knihy zobrazena vesnice z pohledu Magdaleny, město je nejprve 

nahlíženo prizmatem Josefa. Jejich pohledy se spojí ve chvíli, kdy se setkají a začnou spolu 

žít. Praha je v očích Josefových tmavá a plná špíny: „Díval se s výše třetího poschodí do 

černých dvorků, na zadky domů s oslepenými okny, na vrstvy sazí na okenním rámu.“ (str. 

30). Cítí ale sám, že do města nepatří, je venkovským člověkem, nesoucí si svůj domov a 

hlavně svou práci, budovu sklárny stále s sebou: „ […] toto stavení cítil v sobě jako skořápku, 

již nelze strávit; prolezlo jím jako nemoc, rozložilo se v jeho vnitřnostech a ve všech údech.“ 

(str. 28) 
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Bydlení, v němž posléze pobývají s Magdalenou, se nachází v barákové kolonii na okraji 

Prahy. Už jen označení „baráková kolonie“ evokuje prostředí nehostinné. Čtenář si tak může 

představit řadu domů, které se navzájem podobají a působí rutinně a bídně. 

Domek je situován pod svah (v kontextu díla tedy můžeme vnímat negativní konotace) a je 

součástí kolonie Na skřivanech. O jeho vnitřním uspořádání se dozvídáme: „Domek 

obsahoval kuchyňku a pokoj, pokojíček, kam se vešla právě železná postel, kanape a mezi ně 

stůl.“ (str. 67) Zdůrazněna je tedy jeho účelnost a nelze mluvit o nějakém pocitu domova. 

Velmi důležitou součástí pokoje je okno, respektive pohled z něj. Ten směřuje na cestu a na 

protější svah, kde se nachází vilová čtvrť. Magdalena i Josef často hledí z okna pryč, znamená 

pro ně únikovou cestu a směřují k němu své touhy.  

Přestože na tomto místě přebývají naše dvojice poměrně dlouhou dobu, nestává se jejich 

domovem. Zůstává pouze přechodným bydlištěm, z něhož mohou být kdykoli vypuzeni. 

Symbolickou se v souvislosti s tímto dojmem stává situace, kdy jsou vystrnaděni ve čtyři 

hodiny v noci z postele dcerou domácí Božkou Ditrichovou. Nezbývá jim než vstát a vyjít ven 

do velmi brzkého rána.  

Prostředí kolonie je nejčastěji v očích Josefových konfrontováno s vesnicí, která pro něj 

zůstává domovem za každých okolností: „Tomšova ves byl kolektiv, chalupa žila soudružně 

s chalupou, dýchali jedněmi plícemi a trávili jakoby jedním žaludkem. Kolonie ‚Na 

skřivanech‘ měla pětadvacet domků a pětadvacet organismů, klec od klece byla oddělena 

nevraživým plotem.“ (str. 100) Vesnice je v Josefově pohledu místem ne ideálním, ale přesto 

věří, že by v ní byl lehčí život.  

Baráková kolonie jako celek se také vymezuje vůči Praze. Přestože je její součástí, stojí na 

úplném okraji a jakoby se k ní nezná. V okamžiku, kdy někdo jede do centra, užívá vypravěč 

spojení, že jede „do Prahy“. Čtenář tedy nabývá dojmu, že se kolonie od Prahy odděluje. Do 

konfrontace také vstupuje s nedalekou vilovou čtvrtí. Ta je na dohled a její blízkost ještě více 

zdůrazňuje rozdíl patrný v sociálních podmínkách. Stává se takřka výsměchem pro obyvatele 

baráků, kteří sotva přežívají. Z počátku se velmi odmítavě vůči kolonii staví i Magdalena, má 

pocit, že by si zasloužila něco lepšího: „‚Přivede mě sem, do takové čtvrti!‘ pomyslila si.“ 

(str. 70) 

Z centra Prahy jsou čtenáři předkládány některé názvy známých míst – Václavské náměstí, 

Wilsonovo nádraží, Letná, Hybernská ulice a podobně. Prostor není nijak specifikován, popis 

se omezuje pouze na občasná adjektiva, např.: „Cválají vyčištěnou, lesklou Vodičkovou 

ulicí.“(str. 85) Jednotlivé ulice bývají redukovány pouze na výkladní skříně obchodů, do 

nichž se hlavní postavy dívají. Ty jsou ztělesněním tužeb, jež nemůžou být naplněny: „V 



 

47 
   

Hybernské ulici je udeřil přes obličej pach čerstvého uzenářského zboží. Dívali se dlouho do 

výkladu na šunky, na salámy, na věnce vuřtů […].“ (str. 167) Pražské prostředí se jeví jako 

zcela nezúčastněné, lhostejné k jednotlivcům. Žije vlastním životem a individuální životy ho 

nezajímají. Pro Magdalenu a Josefa se centrum stává jedinou nadějí na nalezení práce, ta se 

ale neplní. Jejich pohyb je omezen na bloudění po místech, kde se ji pokouší sehnat, po 

poptavárnách.  

Ani jeden tedy do městského prostředí nepatří, vyděluje je jejich venkovský původ. Zvláště 

na Josefovi je patrná nechuť k Praze, která pro něj ztělesňuje anonymní dav a lhostejnost. Ve 

svých představách často bloudí po rodném kraji, ten si idealizuje: „Z luk voní sena a z ostřic 

páchne vlhkem. Chřástal vyvedl mladé a rodiny špačků očihující stromovou úrodu. […] Na 

vyhlodané cestě kolem pískovny můžeš jen vzdychat po této slávě.“ (str. 44) Magdaleně se 

v představách vrací ona stráň, na níž byla šťastná.  

Oproti skutečnosti se kolem postav vznáší jistý neurčitý svět, v němž žijí ostatní a kde je 

dostatek. Ten má nejasné kontury, ale jeho přítomnost je patrná. Projevuje se v již zmíněných 

vilách, které sídlí příliš blízko nedostatku v kolonii. Nahlédne do něj na krátký okamžik 

Magdalena, když jde požádat svého dávného přítele Grusse o práci. Nejprve čeká v kanceláři, 

poté je vystrnaděna na ulici. Tento svět je naprosto nepřátelský, Magdaleně se tam vysmějí a 

Gruss nakonec dokonce dělá, že ji nevidí. 

Bezvýchodná situace tedy hlavní postavy donutí opustit Prahu a stát se žebráky žijící na 

cestě. Venkov, do kterého vkládali své naděje, je ale stejně nepřátelský jako Praha. Jejich 

toulky po středních Čechách jsou ve znamení neustálého klesání, stoupání, klikatých cest a 

zejména chození dokola. Motají se ve stále stejném prostoru, jeden les se podobá druhému, 

jedna vesnice další. I příroda, dříve spíše přátelská, je lhostejná stejně jako lidé. Nenabízí 

žádné zdroje potravy, je prostorem chladným a nezúčastněným. Naopak se příroda dostává 

s jejich životy do kontrastu: „[…] O této jabloni, že tak pěkně kvete. O vlaštovce, jak dovede 

lítat, a že člověk nemůže letět a lapat mouchy, aby se jimi uživil. Že je to hřích, když ta jabloň 

tak pěkně kvete a člověk sedí pod ní, já a ty, Magdaleno, a vadneme.“ (str. 185) 

Vzhled venkova se mění s psychickým rozpoložením postav. Pokud se jim podaří sehnat 

jídlo, není jim zima a dobře se vyspí, vše vypadá vlídněji a spolu s tím přichází i naděje. 

Těchto chvil postupně ubývá. Stejně tak se jim postupně s klesajícím sebevědomím zdá, že se 

prostor kolem nich zvětšuje, a oni si připadají stále menší: „Vysoká oblaka a pod nimi dole, 

strašně dole, v nepatrném kamenitém údolíčku, dva lidé. Dva lidští červi.“ (str. 198) 

Konfrontace města a vesnice tedy nevyznívá v ničí prospěch. Idea lepšího života na 

venkově se nenaplňuje. I vesnice, které míjejí, nejsou přívětivé: „[…] opět jen vesnice, šedá, 
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přikrčená, dešti olízaná, smrdící kravskými lejny a myšinou.“ (str. 186) Vize domova, kam se 

pořád lze vrátit, se nerealizuje. Hrdinové se pohybují neustále v jeho dosahu, přitahuje je, ale 

přílišný strach a stud jim brání v návratu. Touhu po rodné vesnici nahrazuje vize šťastného 

života na jihu, kde je neustále teplo a ovoce na stromech, tudíž snadné živobytí. Tato 

myšlenka se rodí v hlavě Magdaleny: „Myslím si, že někde dole, tam na jihu, kde svítí pořád 

slunce a stromy kvetou a rodí, a lidé nemusí chodit oblékaní, je dobře.“ (str. 185)  

Útočišti se jim stávají stohy slámy, polorozpadlé stodoly či různé opuštěné domy. Cosi ale 

Magdalenu s Josefem nutí k neustálému pohybu, ke spěchu. Cesta pod jejich nohama ubíhá 

rychle, ale nepřináší cíl. Nachází se v jakémsi neurčitém prostoru i čase. Mezi domovem a 

cizím světem, mezi životem a smrtí. 

3.4.3. Magdalena a Josef 

Hlavními postavami románu jsou již zmíněná Magdalena Klímová a Josef Tomšů, 

nesezdaný pár. Pohybují se v okruhu nejprve vesničanů, pražských dělníků a nakonec 

zůstávají naprosto sami. Fungují jako dvě individuality snažící se žít na vlastní pěst a po 

většinu času nepatří do žádného kolektivu. 

Společnost zobrazená v románu nese několik rysů. Jedním z nich jsou pokroucené rodinné 

vztahy. Rodina netvoří základní stavební kámen života jedince, naopak ho ovlivňuje spíše 

negativně. Magdalena ani Josef už nemají rodiče. Rodina, u níž bydlí v Praze v podnájmu, je 

neúplná, otec vykopává ve Francii mrtvoly z války, dcera je prostitutka a matka jí dokonce 

někdy shání zákazníky. Většina manželství se postupně rozpadá, vztahy jsou založeny na 

penězích nebo jednostranném prospěchu. 

Tím jediným, co určuje jejich život je přítomnost či absence peněz. K tomu se váže nejen 

životní styl, ale i vůbec možnost existence. Práce, ať je jakákoli, se stává smyslem života, 

důvodem potřeby přítomnosti člověka na světě. Ztráta práce znamená pro Josefa ztrátu 

smyslu života: „Vždyť už jsme je vlastně dávno ztratili, protože jsme ztratili práci. Ztratili 

jsme práci a smysl života.“ (str. 195) 

Množství peněz pak určuje pojetí člověka mezi ostatními. To je nejviditelnější na 

oblečení. Když Magdalena přijíždí na návštěvu do vesnice za tetou, schválně si bere na sebe 

to nejlepší oblečení, co má, aby ji všichni viděli. Čtenář se o ní primárně nedozvídá, jaká je 

její podoba, ale co má na sobě: „Koupila si klobouk a spíchla si k němu šatičky. S výstřihem, 

aby se uplatnila její pleť a korály. A měla polokožíšek, hnědého koníka.“ (str. 7) Stejně tak 

Magdalena sama vidí na své tetě pouze to, jak se změnila a co má na sobě: „Byla vyschlá jako 

housle a snad to byla i stará šedá bluza, která tuto ženu činila ještě starší a sušší.“ (str. 14)  
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Vnější vzhled určovaný oblečením je výrazný také u známého Magdaleny i Josefa. Šofér 

Kalina představuje „vyšší vrstvu“. Od ostatních se liší jen jediným – umí řídit a jen díky tomu 

má šanci si vydělat hodně peněz. Akcentována je u něj kožená bunda, symbol luxusu: „Kalina 

měl nový kožený kabát a kouřil viržinku.“ (str. 108).  

O tomo, zdali daná osoba do svého prostředí zapadá, rozhoduje tedy jeho oblečení. I 

Josef, když přijíždí do Prahy, se cítí nepatřičně a nejvíce to cítí na svém vzhledu: „ […] 

nějaký Josef Tomeš, venkovský dělník, nezaměstnaný sklář, skopčák vedle městského 

chlapíčka, hlupák se starou kravatou a neforemným kloboukem.“ (str. 33) 

Důležitým rysem zůstává, že ten, kdo ony kýžené peníze má, je neupřímného charakteru. 

Za daných podmínek není možné žít si jako král a přijít ke svému bohatství poctivě, takto o 

tom debatují Josef s Venouškem: „‚Vidíte tamhletu vilu? To je Karasova. A co je Karas? 

Zloděj. […] A jeho soused je třeba obchodník s uhlím. […] On ovšem okrádal horníky a ty, 

kterým prodával.‘“ (str. 127) Nejhorším je ale zpychlý dělník, tím je již zmíněný šofér Kalina. 

Kolektiv těch, kteří peníze nemají, nedrží pohromadě. Pomáhají si, ale spíše z 

vypočítavosti. Dělníci na stavbě, mezi nimi i Josef, se pokusí semknout při stávce, ale stejně 

se jim to nepodaří, mnozí s nimi nejdou a stávkující jsou propuštěni. I mezi nimi vládne 

nevraživost, rozdělují se do různých skupin a součástí charakteru člověka se stává právě 

přináležitost k nějaké z nich. Při rozhovoru v kantině tak ostatním je jedno, čím Josef je, ale 

ke komu patří: „‚Co vy jste?‘ […] ‚Ale ne! Co je mi do toho, co děláte. Jste komunista nebo 

bílý? Takový, kam vítr, tam plášť?‘“ (str. 100)  

Dokážou být na sebe zlí, lžou si navzájem a nemají daleko k podvodům. Příkladem toho, 

kdo se snaží dostat se začarovaného kruhu nedostatku peněz a práce je dcera domácích Božka 

Ditrichová. Aby se její situace zlepšila, musí ze sebe dělat někoho jiného. Říká si Marlen, 

silně se maluje a vypadá a chová se jako starší, přestože je jí teprve sedmnáct a půl. Živí se 

jako prostitutka a láká k tomuto řemeslu i Magdalenu. V daném systému se zdá, že pro ženy 

je jediným východiskem prostituce a pro muže to jsou krádeže.  

Co všechny chudé ale spojuje je společný nepřítel. Jedná se jistou nehmotnou entitu, 

nikdy nevyslovenou ale všudypřítomnou. Všichni bojují proti tomuto nepříteli, hledat bychom 

ho mohli v samotné chudobě, ale jedná se spíše o všechny ostatní, kteří peníze mají. V realitě 

je představuje ona blízká vilová čtvrť či například všichni čistotně oblečení pasažéři 

v tramvaji, kterou jede Josef: „Hledí na ubíhající ulice a myslí si, že by bylo nejlepší 

‚všechno‘ pomlátit. ‚Potlouci to!‘“ (str. 162) 

Magdalena Klímová vystupuje povětšinu knihy pod přezdívkou Maří, popř. Maří 

Magdalena. Aluzi na křesťanství bychom mohli také hledat ve jméně jejího partnera Josefa. O 
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jejím vzhledu se dozvídáme postupně, nejprve je zvýrazňovaná vizuální stránka jejího 

oblečení, později je zmíněn její úsměv. Nejvíce se o její podobě dozvídáme z Josefových 

pohledů: „Josef neviděl nic než Magdaleninu světlou hlavu, modré a bílé pruhy svírající její 

hruď, její boky a stehna. Její paže měli růžový nádech, na nosíku se jí objevily pihy.“ (str. 88)  

Její fyzická stránka se mění zejména po špatně odvedeném potratu a později, když se 

stávají v podstatě žebráky: „Mimoděk se podívala do zrcadla a zdálo se jí, že se na ni z lesklé 

plochy zadívala nějaká cizí osoba. Ty zapadlé oči! Ten zešpičatělý nos, ty rty! Vskutku tak 

zošklivěla?“ (str. 129) Rozdílný pohled na Magdalenu nabízí vidění Josefa. I přes strádání a 

ohromný duševní boj, dokáže v ní vždy vidět krásu: „Tato ústa, tyto vlnivě rozkrojené rty 

dosud pevně držely své zvláštní měkké a jímavé kouzlo, a její vlasy se doposud podobaly lnu 

[…].“ (str. 175) 

Největší změna ale probíhá v jejím charakteru. Na vesnici za tetou přijíždí jako mladá 

úspěšná dívka, starající se jen o to, aby vypadala co nejlépe. Ráda koketuje, má za sebou už 

množství vztahů na jednu noc a do rodného místa se jede v podstatě jen předvést: „Chtěla 

opět zřít své kopce, navštívit hrob rodičů, pohovořit se známými, ale především se jí zachtělo 

před vesnicí si vyjít v plné parádě, blýsknout se, ukázat se v dráždivé kráse pražské slečny!“ 

(str. 7) Nepřemýšlí o penězích, vše vydá za cestu a za dárky, které ani nemyslí upřímně. Jak 

již bylo zmíněno, zlom v její povaze nastává po potratu. Plna výčitek svědomí pak závidí 

celému světu a naprosto ztrácí sebevědomí: „Magdalena, nemající nikde přítele, záviděla 

každé úsměv, jasnější pohled, veselejší slovo. Jako by se byla přerodila, jako by z dna její 

bytosti vyplula černá bytost a zatlačila světlou, jíž dosud žila.“ (str. 52) 

Z tohoto stavu jí pomůže právě Josef, který ač otec, o dítěti nic nevěděl. Z mírně snobské 

slečny se postupně stává praktická žena, oddaně milující, s věčným optimismem a nadějí. 

Výčitky svědomí a stálá touha po dítěti ji neopouští. A i když ztrácí ve svém životě víru 

v Boha, v závěru ji alespoň částečně nachází, když Josefovi její modlitba zabrání, aby oba 

zabil. 

Fyzické podobě Josef Tomšů není věnováno tolik prostoru. Čtenář může vnímat pouze 

postupné změny v jeho zevnějšku: „Josefova pleť byla šedá jako odřené plátno, a pod očima 

se mu kroužila modř.“ (str. 180) Paralelně s proměnou Magdaleny se mění Josef, tento proces 

ale u nich vstupuje do kontrastu. Zatímco Magdalena se psychicky pozvedá, Josef postupně 

ztrácí „půdu pod nohama“. Velmi rychle mu klesá sebevědomí a dostává se postupně do 

obdobného stavu, v jakém byla Magdalena po potratu, všechno a všechny nenávidí, všem 

závidí: „Jdeš kolem stavení a myslíš si: Tady žijí asi pěkný lidé! Zapálit jim to nad hlavou! 

Moci jim zničit majetek, aby pištěli a lomili rukama!“ (str. 181) 
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Spolu se ztrátou sebevědomí se Josef mění i fyzicky. Tato proměna je dána strádáním 

psychickým. Zdá se, jako by se postupně zmenšoval. Nejenže mu měknou ruce absencí práce, 

ale cítí se i sám být menší, nedůležitější. Například: „Josef složil ruce a všecek se scvrkl.“ (str. 

138) Zvýznamňován je i rozdíl v jeho vzhledu v různých situacích: „A Josef běžel. Přikrčený, 

malý, o hlavu menší, než byl tehdy na výletě ve Zlenicích.“ (str. 108) Ruku v ruce s tím 

přichází i samomluva. V Josefovi se sváří dva hlasy, hádají se a nemůžou nalézt kompromisu. 

Z neschopnosti nalézt práci se v Josefových očích postupně stává indikátor obecné 

neschopnosti člověka. Trpí výčitkami svědomí, že za jejich situaci může jen on sám: „‚Ty 

trpíš,‘ odpovídal jí. ‚Protože sis mě uvázala na krk. Já jsem neschopný.‘“ (str. 112)  

Magdalena a Josef mají jednu výraznou společnou vlastnost. Tou je určitá slabost, 

pasivita, neprůbojnost. V kontextu ostatních starajících se jen o sebe se chovají příliš naivně a 

poctivě. Proto nemají šanci ve svém prostředí obstát, ustupují, dokud to jde. Ať už padají na 

nejhlubší dno, vzpírají se vzdát se svých mravních zásad. A tak Magdalena nekompromisně 

odmítá živit se jako Marlen, byť i jednou týdně. Stejně tak Josef nechce krást s Venouškem, 

synovcem jejich domácí Ditrichové. Na rozdíl od své partnerky ale je u něj patrné, že toto 

rozhodnutí není konečné: „‚Teď ještě ne,‘ hovořil k sobě Josef, ‚ale možná, že jindy.‘“ (str. 

128) Postupně se uchyluje k drobným krádežím a později je to on, kdo začne žebrat a nutí 

k tomu i Magdalenu. Na nejzazší dno pak padá, když ho provází myšlenka na zabití 

Magdaleny i sebe a jen zázrakem ji neuskuteční. 

V románu jsou mezilidské vztahy silně pošramocené ať už absencí peněz, nebo jejich 

přítomností. Život je silně spjat s ekonomickou situací, ta buduje a zároveň ničí všechno. 

Magdalena s Josefem představují snahu dané situaci vzdorovat. Vypravěč v jejich případě 

užívá metafory kamene, popřípadě balvanu. Josef tak, když vyráží z vesnice do Prahy, se 

„valí jako balvan z hor do údolí“. (str. 28) V závěru se přeci jenom stávají na malou chvíli 

součástí kolektivu, přidávají se k náhodné demonstraci, jež se ale nepodaří. Přesto ale 

vypravěč náhle přechází do označení „my“: „Ztratili jsme smysly, jsme mrtví jako kameny, 

kterými kdosi pohnul na kraji strže; svět se naklonil, a ony se kutálí, valí, padají kamsi dolů, 

kamsi dolů.“ (str. 207)  

Kolektiv, který nachází, se nezdá být ničím naplňujícím, ani nepřináší perspektivu. Na 

malý okamžik se zazdá, že v jednom výkřiku mohou vyslovit vše, co se v nich skrývá: 

„Chceme žít!“ (str. 205) Svět ale nedává šanci, onen „nepřítel“ to nedovolí. Člověk je 

v daném systému pouze nepatrná částečka, kterou ovládají jiní, svůj osud změnit nemůže.  
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4. Fikční svět Karla Nového 

4.1. Romány středních Čech 

K výročí 85. narozenin Karla Nového o něm Miloš Pohorský napsal, že si autor zakládal 

ve svých dílech na tom, aby osudy hlavních hrdinů i vedlejších postav byly kresleny 

věrohodně a objektivně.
78

 Nemůžeme ale absolutně tvrdit, že pohled, jež nabízí Karel Nový, 

je objektivní. Věrohodnost je vlastností danou žánrovým zařazením – realismem. Naprostá 

objektivnost ale není možná, už jen z příčiny jasně stanoveného úhlu pohledu na svět, který 

autor zprostředkovává. A tím je ta společenská realita týkající se sociální situace pracujících. 

Svět románů Karla Nového, tak jak se jím práce zabývala, má kontury, v nichž lze nalézt 

stálé rysy. Analyzovaná díla představují čtveřici knih zobrazujících život obyčejného člověka, 

kterého události, jež obvykle nemůže ovlivnit, staví do mezních situací. Jednání a rozhodnutí 

uskutečněné hrdiny jsou pak determinována jejich charakterem a prostředím, v němž žijí. 

Dilemata, před nimiž jedinci stojí, jsou orientována na kvalitu lidského života a možnosti jeho 

zlepšení. Ať se ale rozhodnou pro jakékoli řešení, důsledkem je negativní vyústění díla. 

Romány spojuje stejná lokace – střední Čechy. Prostor, který není příliš literárně 

exponovaný a může se zdát nevýrazný a ničím nespecifický. Milan Jungmann v souvislosti 

s prózou Samota Křešín napsal, že jde o kraj blízko Prahy, jehož svéráz je vlivem velkoměsta 

potlačen.
79

 Střední Čechy představují v kontextu země střed, jádro státu, v němž by se mělo 

koncentrovat nejtypičtější „češství“. Zároveň ale se jeví být krajem příliš unifikovaným, 

obtížně se definují jeho vlastnosti a tíhne tedy k tomu, aby byl chápán jako příliš průměrný. 

Pro Karla Nového je to zejména kraj dětství, domova. Motivace pro výběr této lokality byly 

zřejmě primárně osobní.  

Prostředí románů Karla Nového je zobrazováno v nepřesných konturách. O tomto rysu píše 

v souvislosti s Městečkem Raňkov např. Erik Gilk, v již zmiňované studii.
80

 Na základě 

předchozích kapitol můžeme tvrdit, že tuto vlastnost mají všechny analyzované romány. 

Popisy jsou omezovány na způsob vnímání místa danou postavou. Prostor je tak představován 

v úzkých pohledech a celkový popis prostoru se vyskytuje výjimečně. I přes to lze ve všech 

románech spatřovat determinaci prostředím. Ta je dvojího druhu – determinace rodištěm či 

bydlištěm. Určujícím pro jedince tak je buď místo, odkud pochází či to, v němž v danou dobu 

přebývají. Rodiště tak je hlavním určujícím rysem povahy Vojtěcha Tratila v Samotě Křešín, 

místo pobytu nejvíce ovlivňuje například Miku, hlavní postavu románu Peníze. 
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Autor vytváří dva rozdílné světy. Venkovský a městský. Živý a mrtvý. Venkovský prostor 

je pln živoucí přírody, jež je personifikovaná. Stává se rovnocenným partnerem člověku, 

případně je dokonce mocnější. Oproti lidem vydrží a přetrvá všechno. Městské prostředí je 

mrtvé. Vypravěč pro ně nenachází žádné metafory, příroda se vyskytuje velmi zřídka. Život 

do těchto míst přivádí pouze člověk a jeho každodenní pohyb. Člověk žije v nepřesně 

vymezeném prostředí, které působí až neviditelně.   

Stejná nejasnost je patrná i při popisu postav. Jejich vlastnosti jsou zobrazovány v průběhu 

celého příběhu, nastíněny jsou tak často fyzické a psychické změny, případně vypravěč 

přibližuje pouze určitou část postavy, nejčastěji jimi jsou oči a ruce. Tyto charakteristiky 

odkazují k faktu, že díla jsou zaměřená primárně na dějovou osnovu. O autorových hrdinech 

napsal Jiří Hájek, že jsou to lidé silné životní energie, velkého srdce, toužící po pravdivých 

životních vztazích, které naplní celý život a dají mu smysl.
81

 Tyto charakteristiky postavy 

daných děl příliš nenaplňují. Společnými vlastnostmi se spíše zdají být pasivita, neschopnost 

zapadnout do svého prostředí a sklony k tomu pouze přežívat. Stejně tak jsou pro ně typické 

silné touhy a neustálé naděje, které ale zůstávají pouze v teoretické rovině. 

Společnost v románech je přesně vymezena na svět chudých a bohatých. Mezi nimi je 

velmi tenká hranice, která je lehce překonatelná, ale pouze v jednom směru – od bohatých 

k chudým. Opačným způsobem je pohyb nemožný. Nejdůrazněji se tento princip snaží narušit 

Mika z románu Peníze. Důsledkem je nejtragičtější vyústění příběhu – sebevražda. Důležitým 

atributem je také to, že tyto dva světy stojí v těsném kontaktu vedle sebe. Tato blízkost ještě 

více umocňuje rozdílnost mezi nimi a navíc vyvstává na zřetel nespravedlivost systému. 

Rozhodnutí o tom, do jakého světa kdo patří, vydává společnost sama a často je založeno na 

náhodě či nezasloužené vlastnosti, jakou může být například krása.  

Zároveň je třeba podotknout, že žádná ze  společností představených v románech nepůsobí 

jako kolektiv. Jedná se o množství individualit, z nichž téměř každá touží po změně poměrů, 

ale není schopná pro to nic konstruktivního udělat. Aktivní složku v dílech představují muži, a 

to v pozitivním i negativním smyslu. Převážně jsou to oni, kteří mohou něco změnit a jsou 

živiteli rodin. Současně jsou ale těmi, co všechno mohou zničit a také se jim to daří. Ženy 

vystupují jako věčné trpitelky „v zázemí“, věrné partnerky, jejichž každodenní boj není tak 

viditelný ale o to více je vysilující, či naivní bytosti snažící se získat adekvátního manžela za 

účelem získání snadnějšího života. 

Vyznávané hodnoty jsou dvojího druhu – práce a/či peníze. Práce se primárně jeví být 

prostředkem k získání peněz, ale v průběhu příběhů vyznívá spíše jako smysluplná náplň dne, 
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důvod existence člověka na světě. Ruku v ruce s tím jde nezbytný pocit postav, že je 

společnost potřebuje. Peníze pak představují možnost svobodného života bez starostí. Jejich 

přítomnost je ale také zdrojem závisti a později i neodůvodněné nenávisti. Ve světě románů 

Karla Nového člověk nemůže získat větší množství peněz legální, případně etickou cestou. 

Společnost bohatých tak vstupuje do příkré opozice vůči chudým. 

Vzhledem k tematice i uspořádání románů je adekvátní rozdělit definovanou čtveřici na 

dvě dvojice, jež se k sobě vztahují. Společné vlastnosti můžeme nalézt u Městečka Raňkov a 

Samoty Křešín, analogicky pak u knih Peníze a Chceme žít. 

4.2. Maloměsto a samota 

Oba romány, Městečko Raňkov i Samota Křešín, se odehrávají na konkrétním a poměrně 

malém území, na maloměstě a na samotě. Jedná se o prostředí izolovaná a děj se soustředí až 

na malé výjimky pouze do nich či blízkého okolí. Z jejich nejasných kontur vyvstávají místa, 

jež se opakují či jsou něčím specifická. V Raňkově to je zřícenina minoritského kláštera či 

křižovatka dění – náměstí. V Křešíně se jedná o prostory nějak magické či poznamenané 

životem, popřípadě smrtí – kamenolom či místo U Křížku. 

Dojmu izolovanosti a odlišnosti Raňkova a Křešína od svého okolí přidává i to, že jakmile 

nějaká postava překročí hranici dovnitř a rozhodne se zůstat, nedopadá to s ní příliš dobře. 

Hrdinové, kteří se v daném místě narodili, jsou v něm natrvalo ukotveni a při pokusu o jeho 

opuštění ztroskotávají. V obou románech je také patrná touha po odchodu do velkého světa, 

kde se bude lépe žít. Pokud se realizuje individuálně, hrdina ztroskotá. Nedokáže nalézt své 

místo mimo domov. Určující hodnotou je rodina a její příslušníci.  

Souběžně s dějovou linií je zobrazována příroda. Ta může být postavám partnerem, ale i 

nepřítelem, případně dokresluje atmosféru okamžiku. V obou románech se také výrazně 

uplatňuje personifikace přírody i prostoru. V Raňkově je to město, jež je živoucím tvorem. 

V Křešíně je oživována zejména země. Paralelně ke světu lidí se tedy vypravěč věnuje 

přírodnímu dění, jež představuje lhostejného společníka, je ale nezbytné pro samotnou 

existenci člověka. 

Společnost v těchto dílech je orientovaná zejména na práci a na rodinu. Práce je náplní 

dne, způsobem obživy ale i zdrojem neustálé nespokojenosti. Rodinné vztahy pak vytváří 

pevné zázemí, bez něj hrdinové ztrácí „půdu pod nohama“.  

Tematickou podobnost děl můžeme také spatřovat v hlavních postavách. Romány 

soustředí převážnou část knihy na zobrazení postupného vývoje chlapce v muže. Pozornost 
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není věnována ale jen jim, prostřednictvím mozaiky různých hrdinů, vytváří autor obraz 

společnosti situované do konkrétního prostředí.   

Úsilí hrdinů o zlepšení svých životních podmínek, nalezení perspektivy, případně dokonce 

snaha o zachránění samotného místa, je v obou případech přetnuta událostmi, s nimiž postavy 

nic nemohou udělat. V případě Městečka Raňkov je to počátek války, u Samoty Křešín se 

jedná o stoupající vnější tlak, který obyvatele nutí k vystěhování. 

4.3. Praha 

Knihy Peníze a Chceme žít jsou orientovány do Prahy. V případě díla Chceme žít dochází 

navíc ke konfrontaci městského prostoru s venkovským. Hlavní město je v obou románech 

redukováno na kulisy probíhajících dějů. Jednotlivá místa jsou omezena jen na svá jména a 

prostor oproti předchozím analyzovaným prózám je nepersonifikovaný. Metaforičnost popisů 

ustupuje do pozadí, a tak se setkáváme s prostorem v podstatě mrtvým, život do něj přivádí 

pouze lidé.  

Pro obě díla je typické, že hlavní hrdinové přichází do města z vnějšku, a tento příchod se 

stává nepodařeným návratem. Nedokážou si vytvořit v daném prostředí domov, ztrácí se 

v něm a jsou postupně vyřazováni z jakéhokoli dění. Prostory, v nichž se pohybují, se zdají 

být dočasnými přístřešky, jejichž vzhled není vůbec důležitý. Rodinné zázemí ztrácí nebo se 

zdá, že ho nikdy neměli. Příběh je tedy orientován na zobrazení individualit, jež odehrávající 

se události zničí.  

Hlavní hrdinové zaznamenávají postupnou změnu v psychice, jež se odráží i v jejich 

fyzické podobě. Patrná je úzká spojitost mezi vnějším vzhledem člověka, zejména oblečením 

a jeho sebevědomím. To pak v důsledku ovlivňuje i danou situaci a zařazení jedince do 

společnosti. Ztráta perspektivy a jasného vidění způsobuje, že se vymezují vůči společnosti a 

jejich pozice se umocňuje až k nenávisti.  

Určující hodnotou v městském prostoru jsou peníze a z nich pramenící svoboda. 

Mezilidské vztahy jsou různými způsoby pokrouceny, na denním pořádku jsou lži a podvody i 

mezi nejbližšími. Určující kontrast mezi díly ale je v hlavních postavách. V románu Chceme 

žít se setkáváme s hrdiny pasivními, bezbrannými a naivními. Próza Peníze naopak zobrazuje 

člověka, pro kterého je nejdůležitější bohatství a rozhodnutí pro jejich nelegální získání je 

naprosto dobrovolné. Jeho povaha je proto spíše bližší Vojtěchu Tratilovi ze Samoty Křešín. 

Oba hrdiny také spojuje vyústění románů, dožene je vlastní svědomí. 
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4.4. Sociální román Karla Nového 

Ve 20. a 30. letech 20. století Karel Nový přesunuje svou pozornost od kratších próz 

k románové tvorbě. Přestože vydává povídkové soubory souběžně, dominantní částí jeho díla 

se stává právě rozsáhlejší próza.  

Po 2. světové válce se v českém literárním prostředí i nadále rozvíjí v próze ponejvíce 

román. Jedním z nových prvků je mimo jiné zájem o měnící se senzibilitu současného 

člověka, snahy o syntetické vidění skutečnosti, zobrazování dění v jeho pohybu a pochopení 

dějinných událostí směřujících stále kupředu. Zejména pak ve třicátých letech vychází prózy 

soustřeďující se na drama člověka hledajícího své místo v dějinách. Souvislosti tak můžeme 

vidět mezi díly Karla Nového, Marie Majerové, Marie Pujmanové či Jaroslava Kratochvíla.
82

  

Sociální román, tak jak ho vytváří Karel Nový v Městečku Raňkov a Samotě Křešín, lze 

označit jako „román lidských množin“. Ten ustanovuje Marie Mravcová ve své stati Sociální 

román.
83

 Sociální román definuje jako dílo tematizující určitou sociální enklávu z hlediska 

sociálních vztahů a zákonitostí. Jeho podtyp „román lidských množin“ se vyznačuje tím, že 

postavy jsou nositeli základního sociálního konfliktu a vystupují jako psychologicky 

individualizované a zároveň typizované. Jejich vnitřní motivace je často determinovaná 

prostředím, třídní příslušností, profesí, konvencemi či životními podmínkami. Množství 

postav včleněné do konkrétní reality daného prostředí pak vytváří určité literární panoráma, 

složené z motivů a výjevů, uspořádaných podle významové důležitosti. Jako příklady 

„románu lidských množin“ uvádí Marie Mravcová Haldy Anny Marie Tischlové, Sirénu 

Marie Majerové či Lidi na křižovatce Marie Pujmanové, vedle nichž bychom mohli zasadit i 

Karla Nového.  

Peníze a Chceme žít pak představují prózy zaměřené na zobrazení individuálních osudů, 

které jsou postupně ničeny prostředím. Peníze mají blízko k psychologickému románu 

třicátých let. U tohoto žánru se za výchozí typ uvádí román „ztracených iluzí“ či „citové 

výchovy“
84

, za něž bývají první dva definované romány považované. Centrem zájmu těchto 

děl je vyjádřit složitý svět lidského nitra, zmítaného protikladnými pocity a vášněmi a ukázat 

lidské jednání jako výsledek střetávání lásky a ctižádosti.
85
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Chceme žít pak můžeme zařazovat mezi prózy baladického charakteru, tak jak jsou 

rozvíjeny v meziválečném období v dílech bratrů Čapkových, Vladislava Vančury, ale i Ivana 

Olbrachta. Próza se tak vyznačuje zobrazením tragického konfliktu jedince se společností a 

ústí tragicky.
86

 Baladickému pojetí příběhu odpovídá i fatalita odvíjejících se událostí a silně 

subjektivizované vidění skutečnosti.
87

 

Všechny čtyři romány se k sobě úzce vztahují zejména tematikou, kterou přestavuje 

zaměření na sociální aspekty a z nich plynoucí morální dilemata života obyčejného 

pracujícího člověka. Těmi jsou rozhodnutí o opuštění domova, podmínky za jakou cenu je 

možné zlepšit své postavení a zdali lze vůbec nějakým způsobem bojovat. Díla tak nastolují 

otázku lidské svobody a spravedlnosti ve světě. 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo porovnat prostor vesnice a města a pojetí postav ve 

stanovených dílech. V úvodu jsme také vyslovili otázku, zdali v dílech bude přítomná 

lyričnost provázející autora zejména v rané tvorbě a jestli je patrné levicové zaměření autora, 

jež v pozdějších vydáních ústí do vyznění v konturách socialismu. 

Analýza textů ukázala, že vesnice a město vstupují v dílech Karla Nového do mírného 

kontrastu. Ten se projevuje v personifikaci venkovského prostředí a přírody a v pojetí tohoto 

prostoru jako místa krutého a tvrdého, ale i přes nespravedlivé uspořádání společnosti 

poctivého a zejména živého. Pro postavy z venkovského prostředí pak je nejdůležitější domov 

a rodinné zázemí. Město v románech vystupuje jako prostor anonymní, nijak blíže neurčený, 

jež obsahuje jedince zaměřené spíše na peníze a bohatství. Rodina pro ně není určujícím 

prvkem v životě a fungují spíše jako individuality. Obecně se prostředí v dílech projevuje 

jako nepřesně specifikovaná kulisa probíhajících dějů, přesto ale představuje nezbytnou 

součást příběhu. Hrdinové jsou totiž svým prostředím determinováni. 

Vnější i vnitřní charakteristika postav je ve všech románech fragmentární. Popis vzhledu 

bývá omezen na oblečení či jeden význačný rys, největší pozornost pak je soustředěna na ruce 

a oči. Ruce, které jsou svědkyněmi odvedené práce, a oči nejlépe poukazující k charakteru 

člověka. Větší prostor je také v dílech věnován mužským hrdinům. Ti jsou aktivními činiteli 

dějů. Ženy jsou pasivnější, nejsou ale jen naivními trpitelkami. Jejich portrét je omezen, 

protože vypravěčova pozornost se na ně nesoustředí. Psychologické portréty hrdinů 

vyvstávají především z jejich jednání. Vnitřní život postav je více patrný v románu Peníze a 

Chceme žít, které se soustředí na charakterovou proměnu člověka. 

Již zmiňovaná lyričnost se pak objevuje více v prvních dvou prózách, Městečku Raňkov a 

Samotě Křešín. Tomu odpovídá ale i tematické zaměření díla. Lyričnost je výrazná zejména 

v popisech přírodního dění zaměřených na zachycení daného okamžiku v jeho barvách i 

vůních. Tyto tendence se v následujících románech vyskytují velmi zřídka.  

Otázka levicového zaměření autora je zjevná. Autor se v románech soustředí na zobrazení 

pracujícího člověka a jeho boje o lepší životní podmínky. Charakteristickým rysem děl je také 

velmi pesimistické vyznění. Autor nedává svým postavám žádných šancí, bezvýchodnost 

situace je demonstrována začátkem války, nutností opuštění svého domova, sebevraždou a 

v posledním díle neukončeností, zosobněnou kameny, jež se valí dolů do údolí. Nicméně 

cesta k ideologickému vyznění se zdá být otevřená a autor ji i v dalších vydáních uskutečňuje. 
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