
,,MocNE SLoVC"
ŘrČ,q rcvuNlKACE v rnsrNovĚ KyÍlct

lrena Vanková

Erbenova Kytice ( vodní stejnojmenná báseĎ a zároveĎ celá sbírka) za-
číná slolry: Z.emĚela matka... (Kytice, s. 9) PŤíbělr, ktery náSleduje, však nely-
znívá tragicky. Ani pies $lzickou smrt není nlatka ,,mrtvá,., Žije dá|, je pŤítomna
ve světě svych dětí, komunikuje s nimi. Ne ovšem jako lidská bytost sloly, ale
v ní, prostŤednictvím dechu, kten-i je substancí r/aše. Matčina duše se vtěIila
v kvítek mateií-doušky a její děti ji i v této podobě poznaly aplesaly. Nebylo
potieba Iidské podoby - ani l idskyclr slov.

Nechceme V tomto krátkénr pŤíspěvku nlluvit o ,,romantickénr vypětí
jednoty protikladŮ.., kde ,,konec je zároveĎ trvánín-r - nratka umírá, mateŤství
Žije,. a kde vribec smrt a Život jsou pojmy relativní a vzájenmě zvratné, jak to
ukazuje v souvis|osti s básní VrbaivkonÍextu celé KyticeRoman Jakobson. Rádi
bychom se tu zabyvali jin1im aspektem (takto pojatého) erbenovského světa.
V posledních Ťádcích své studie se ho dot'.iká Mojnrír otruba, kdyŽ interpretuje
báse Vrbajako mj.,,mytus komunikace..(srov. otruba 1994, s. l45). Kon-
statuje, že ve Vrbě se projewje (romantická) skepse k nroŽnostem a efektu
verbální komunikace, Že potence slova moatéIto, vzyvané v pruní části básně
pošetilym pánen, jsou nakonec silně relativizovány - a plnohodnotn;í vztah je
pak paradoxně sclropna zajistit komunikace mimoverbální, a dokonce konru-
nikace vedená napŤíč světy, mezi člověkem a ne-člověkenr'

Právě u Ťeči, komunikace, u rrizn1iclr podob ňečovélro jednání a kontaktu,
u slov ve světě Erbenoly Kytice bychonr se rádi zastavili i nly: ovšem jen
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u rlěkterych aspektťr tohoto velkélio ténratu, jehoŽzávažnost tu chcenle několika
poznárrlkarni alespoř naznačit.

PŤipomněli jsme uŽ jednu podobu komunikace, která v (ytici není ojedi-
nělá - dokonce je rea|izací jednoho jejího základního principu: jde o kontakt1,
světg Iidskét'o se světent n nnIidskjlm a jejich v1ájemné prfuriÁy. Ty jsou někdy
Ze Strany člověka obávané, jindy naopak neuváŽeně pokoušené; často vedou
k tragédiím - ale mnohdy téžk blahodárn;irn katarzírn, jak je tornu v básních
Kl,tice a Vrba.

Zahynuvší matka-vrba radí svému muži' aby z jejího dŤeva vyrobil dítěti
kolébku * a ona' matka, bude tak dítě sama kolébat; proutí aby zasadi] a - AŽ
doroste hoch maličk!,,/ bude Ťezat píšťaličlE:// na píšťalku bttde pěti _/ se svott
matkou rozprávěti! (Kytice, s. 99) Chlapcovo rozprávění s rr-ratkou se podobá
realizaci téhoŽ vztahu v básni o mateŤídoušce. Ani zde se to podstatné neztrácí :
matka jen svou čast a lásku pŤedává i pŤijímá jinak neŽ prostiednictvírn (lidské)
tělesnosti a (lidské) Ťeči. A nebojí se, Že by se setkala s neporozuměním. Naplriuje
totiŽ rád věcí, kter1i je v Kytici sanrozŤejnry: í d ntj,ttt. ,

l iVateri-doUško

Název Kytice z pověstínárodních odkazuje k první básni sbírky' k paralele
nratkry a její duše, vtělené do kvítku mateŤídouškry - a (matky) vlasti a pověstí,
piedstawjících (v intencíclr textu i.l intencích ronlantické a obrozenské filozofie)
duŠi národa' koncentrát jelro bytnosti.

l  Jakobsonova a otrubor,a studie jsou zde pňiponrenuty právě proto, Že obě Z tohoto faktu

ryclrázejí _ a interpretují sr'ět K'vtrce jako s\'ět ut\,ďeny r' prr,é iadě zákonitostnri nytu'

Tento sVět,je ptivodní,.. píše Jakobson (nejen) o ronrantickénr pojeti nytu, ,,totiž nemLiže

blt z ničehojiného odvozen nebo na něcojiného redukol'árr'je zjer'eninr, a nlesmi tedy byt

racionalizovárr a lykládán alegoricky' je objektivrrí a zivany' Ťídi se jedině r'nitiními,

inrarentnínti zákony, nrá vlastní kritériunr pravosti _ hloubku, piedchází dějinám a je

nesnrrteln;i; jedině nrltus podár'á plně skutečnost, aniŽ ji tŤiští, jedině ntytus je náznakenr

rreryslovite|ného... (Jakobson l995, s. 502) Dodejnrejen, co by r,sour'is|osti s Erbenenr

stálo a sanrostatlré pojednání, Že totiŽ ono,;rrytické..tlzce sour,isi se strukturou indi.

viduálni psfclré, že (podle Junga) ''nr1/ty a báje pÍedsta\uji v obrazně synrbolické fomě

psyclrické pochody.'. (Jacobi l992, s. 25) A: ' 'odlralit ve vlastní psjclré tento materiál,

probuditjej k novénrrr životu a integrovat do vědonri nezrrmtená /'../ nic ntenšího neŽ aušit

osamocenostjedirrce a zaiaditjej do prriběhu r'ěčného děni... (Jacobi |992, s' 26) Bylo by

ajínravou otázkou' nakolik si souvislosti mezi m!tenr a individuálni pslclté uvědomoval

(či alespoii íntuitimě rrycit'oval) sán Erben (srov. pozoruhodné záznanry jelro snú)' nty

byclrom si je však ur,ědonrit mě|i. Kytice se nám tak totiŽ nl že no\,ě ote\.Ťít: a otevŤít

novénru pohledu i nás smlé' Kytice, ,kteÍá se .jako svrclrovaná' nepŤenožtelná Í ne!y.

čerpatelnájevi Janu Nerudor,i i Janu Skácelor' i..(Janáčková l969, s' l90), vstupuje i do

novélro tiSíciletíjako dílo nesmirně Živé. Znoru, v nor'é době a l. nor}clt kontextech, se

potrrzujejeji veIikost a schopnost pozoruhodně odpor'ídat na nor,ě kladené (staré) otázry.
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Erbenova Kytice (ťrvodní stejnojnrenná báseii a zároveř celá sbírka) za-
číná sloly: Z.emňela matka.'. (Kytice, s' 9) PŤíběh' ktery náSleduje, však nely-
znívá tragicky. Ani pies fyzickou snrrt není matka ,,nrrtvá,., Ži1e dál,je pŤítomna
ve světě svych dětí, komunikuje s nimi. Ne ovšern jako lidská bytost sloly, ale
vŮní, prostŤednictvím dechu, ktery je substancí rluše. Matčina duše se vtěIila
v kvítek mateŤldoušky a její děti j i iv této podobě poznaly aplesuly. Nebylo
potŤeba lidské podoby - ani lidsklch slov.

Nechceme v tonlto krátkénr pŤíspěvku nrluvit o ,,romantickém vypětí
jednoty protikladŮ.., kde ,,konec je zároveř trváním - nratka umírá, mateiství
Žije,, a kde vťrbec smrt a život jsou pojmy relativní a vzájenrně zvratné' jak to
ukazuje v souvislostí s básní Vrbaiv kontextu ce|é Kytice Roman Jakobson. Rádi
bychom se tu zabyva|i jin1im aspektem (takto pojatého) erbenovského světa.
V posledních Ťádcích své studie se ho dor'-/ká Mojnír otruba, kdyŽ interpretuje
báseŤl' Vrbajako mj. ,,rnytus komunikace..(srov. otruba |994, s. l45). Kon-
statuje, že ve Vrbě se projewje (romantícká) skepse k moŽnostenr a efektu
verbální konrunikace, že potence slovtt tttocttéIto, vzyvané v první části básně
pošetillm pánenr, jsou nakonec silně relativizovány - a plnohodnotn! vztah je
pak paradoxně sclropna zajistit komunikace mimoverbální, a dokonce komu-
nikace vedená napŤíč světy, mezi člověkem a ne-člověkenr.

Právě u Ťeči, komunikace, u rŮzn clr podob Ťečovélrojednání a kontaktu,
u slov ve světě Erbenoly Kytice bychom se rádi zastavili i nry: ovšem jen
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u některyich aspektťr tohoto velkélio ténratu'jehoŽzávažnost tu chcenre několika
poznánrkanri alespoř naznačit.

PŤiporrrněli jsme uŽ jednu podobu komunikace, která v Kytici není ojedi-
nělá - dokonce je reaIizacíjednoho jejího základnílro principu: jde o kontakt1,'
světa Iidskét'o se světent nintoIidskjltn a jejich v7 jenu prťuriliy. Ty jsou někdy
Ze Strany člověka obávané, jindy naopak neuváŽeně pokoušené; často vedou
k tragédiím - ale mnohdy téŽ k blahodárnlrn katarzírn, jak je tomu v básních
Kl,tice a Vrba.

Zahynuvší matka-vrba radí svému muži, aby z jejího dŤeva vyrobil dítěti
kolébku * a ona' tnatka, bude tak dítě sama kolébat; proutí aby zasadil a - Až
doroste hoch maličk!,,/ bude í.ezat píšťaličl<y:// na píšťalku bude pěti -/ se svott
matkott rozprávěti! (Kytice, s. 99) Chlapcovo rozprávění s rr-ratkou se podobá
realizaci téhoŽ vztahu v básni o mateŤídoušce. Ani zde se to podstatné neztrácí :
matka jen svou čast a lásku pŤedává i piijímá jinak neŽ prostiednictvírn (lidské)
tělesnosti a (lidské) Ťeči. A nebojí se, Že by se setkala s neporozuměním. Naplriuje
totiŽ rád věcí, kter1i je v Kytici sanrozŤejnry: í d ntj,ttt. ,

I iVateridoUško

Název Kytice z pověstínárodních odkazuje k první básni sbírky' k paralele
nratkry a její duše, vtělené do kvítku mateŤídouškf/ - a (matky) vlasti a pověstí,
pŤedstalujících (v intencíclr textu i.l intencích ronlantické a obrozenské filozofie)
duši národa, koncentrát jeho bytnosti.

l Jakobsonol'a a otrubor,a studie jsou zde piiponrenuty právě proto, Že obě Z tohoto faktu

ryclrázejí _ a interpretují svět K'vtlcejako 5\,ět ut\,ďeoy r' prr,é i.adě zákonitostnri nytu'

Tento sVět,je púvodni,.. píše Jakobson (nejerr) o ronrantickénr pojeti nytu, ,,totiž nemLiŽe

blt z ničehojiného odvozen nebo na něcojiného redukol'án'je zjer'enínr, a nesmi tedy byt

racionalizováIr a rrykládán alegoricky' je objektivni a závany, iídi se jedině r'nitiními,

imarentnínti zákony, ntá vlastní kritériunr pravosti _ hloubku, piedchází dějinán a je

nesnrrteln1i; jedině nrltus podár'á plně skutečnost, aniŽ ji tŤiští, jedině ntytus je náznakenr

rrerryslovite|né|ro... (Jakobson l995, s. 502) Dodejnrejen, co by l,sour'is|osti s Erbenenr

Stálo Za sanrostatlré pojednání, Že totiŽ ono,;rrytické..tizce sour,isí se strukturou indi.

viduálni pslché, že (podle Junga) ''nr1ity a báje pÍedstarují v obrazně synrbolické fomě

psychické pochody.'. (Jacobi l992, s. 25) A: ' 'odlralit ve vlastní ps;iclré tento materiál,

probuditjej k novénrrr životu a integrovat do vědonrí neznmlená /.../ nic nrenšiho neŽ aušit

osamocenost jedirrce a aiadit jej do prriběhu r'ěčného děni... (Jacobi | 992' s' 26) Bylo by

ajínravou otázkou, nakolik si souvislosti mezi m1|tenr a individuálni psyclté uvědomoval

(či alespoii íntuitimě rrycit'oval) sánr Erberr (srov. pozoruhodné záznanty jelro snri)' nty

bychom si je však ur,ědonrit mě|i. Kytice se nám tak totiž nlúže no\,ě ote\.Ťít: a otevŤít

novénru pohledu i nás sané. Kytice' ,kteÍá se.jako srrclrovaná, nepientožtelná i ne!y-

čerpatelnájevi Janu Nerudor'i i Janu Skácelor' i..(Janáčková l969, s. l90)' Vstupuje i do

novélro tiŠíciletijako dílo nesmirně Žir'é. Znoru' v nor'é době a r, nor}'c|t kont.xtech, se

potwzujejeji velikost a schopnost pozoruhodnč odpor,idat na nor,ě kladené (staré) otázky.
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Pověst je něco, co se povídá' co je neseno (natersk]im) jazykem a spjato
s dŮvěrně znám'fm světem, kteqi nám mateŤsk! jazyk tak a nejinak kdysi otevŤel.
Pověst je však zároveř spojena s piíbělty zcela specificky'ni _ s takov'-imi, jaké
jsou vloženy do rist Erbenově věštkyni, s takoq7mi, které jsou nám,,ZvěStovány..,
které dávají znárnému mytick1i rozměr, které sl"j'm ,,kdysi.., ,,dávno.. a,jednou..
zcela relativirují čas a časnost. Takové pověsti - a pro nás vlastně i ce|á Kytice
z pověstí nároďních - pŤedstavují v jistém smyslu pokračování materského
jazyka.

,,Mateisky jazyk je jazyk vtěleny,.. chce se v souvislosti s Erbenem citovat
formulaci ZdeŘkaNeubauera (srov. Neubauer l999, s. 91). KdyŽ mluví Neubauer
o mateŤském jaz1ce, konstatuje, že vlastně nejde jen o jaz1kpokrevní matky: ,je
to jazykMatlq-Země, která je skutečnou res jaryka /.../, jarykžité skutečnosti..
(Neubauer |999, s. 90). MateŤsky j azyk - volně d|e Neubauera _ tak reprezentuj e
ženskj, princip: ,,tělo..' hmofu, mateiství, zemi. Na opačném pÓlu pak stojí
princip tnužskÍ,, tedy Logos, smysl, světlo, Btih -,,Slovo.., které se musí,,vtělit..'

,,nezaleknout se lŮna hmoťy.., aby ho lidé poznali. Pro.jevit se, z-jevit se _

aukázattak skutečnost jako pochopitelnou, v její lidské dimenzi' v rozměru,,pro
člověka... Právě tak se nám svět ukazuje prizmatem mateňského jaryka. V něm
jediném platí - zÍ|ovlJ Ťečeno s Neubauerem - Že tu ,,korelátem slova /.../ není
pojem, ale prožitek... ProŽitek - na němŽ participuj í všechny smysly (vzpomeĎme
v této souvislosti vŮni mateÍí-doušlry), ktery není konstituován jen racionálně, ale
všemi sloŽkami naší bytosti. Kteryi upomíná na prvotní osvojení světa, na dětství,
domov - a matku.

ll ' Slovo mocné

V centru světa pŤedstavovaného Kyticí stoji Žena, žena-matka (srov. Stor-
chová 2000), pŤedstavitelka a strážLJně tradice, Ťádu - a v jistém smyslu tedy
i slova a jazyka. Ženy pry nrluví víc neŽ muži,jsou také sr,1im mateŤstvím víc
vázány k ,,hmotě.., k zenri, ke kaŽdodenním nutn nr kon m, obstarávajícím
pozenrsky život. Žena vychovává děti, od ní se děti učí mluvit - a učí se od ní
všemu, co k rodné (mateŤské) Ťeči patŤí, včetně moudrosti národa skryté v prí-
slovích.

V první básni po rivodní Kytici - v Pokladtt - je stŤedem Ženina vesmíru
dítě dosud malé, pacholátko' které umí lryslovit právě jen to první s|ovo: Mama-
-mama! _ Posledním ,'pŤíběhen.. pÍed Věštlqlní je DceŤina kletba. Jaky posun!
Dítě uŽ není dítětem, objektem péče, bŤemenem a současně pokladem... Stalo se
bytostí schopnou samostatného života, schopnou mluvit a uživat jazyka i v té
nejnebezpečnější poloze. Ve hŤejsou dvě dospělé Ženy, protihráčky, dvě osudově
spjaté tragické bytosti, jejichžvztah1e po dramaticky vedeném dialogu o vraždě
dítěte završen kletbou. Dcera proklíná nratku, vyčítajíc jí podí| na svénr zločinu
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i vlastním zmarněném Životě: Kletbu zt7stavuji tobě' / matko má!/ kletbu z stal,tii
tobě,/ bys nenašla míSta v hrobě,/ žes rui m li dávala! (Kytice, s. 106) Kdyby po
těchto Slovech nenásledovala ještě monumentální Věštl'yně, pŤinášející po všech
individuálních tragédiích, vinách, kŤivdáclr - i kletbáclr - větvici naděje (Kytice,
s. l07), končila by celá Kytice katastrofou. Neboť není ve světě erbenovsky
zťváměného Ťádu nic těžšího než kletba: takto visící v prostoru' určená matce,
trpce znehodnocuj ící její nrinulost i nekonečně daIekou budotrcnost.2

,,Slovo.. je totiŽ v Kytici pňece jen velmi mocné. Jako slovo člověka
nemúže sice zrušit, co Sudice komtt káže (Kytice, s. 9-5), mriŽe však nrnohé jiné.
Hrdinové Erbenoq7clr balad si často neuvědomují' Že je tŤeba slova váŽit a že
pouh;/m vyslovením ( ve smyslu Austinol ch performativti) mriŽe člověk pŤímo
konat, tj. reálně pťrsobit na věci a měnit svět, život i svrij budoucí osud. Ve světě,
jak ho reprezentuje Kytice' |ze kletbou a rouhciním pŤivolat na sebe či na své
blížnízkázu,podobně jako modliÍbamůŽe hrdinu pŤed zkázoučasto zachránit. To
obojí se ukazuje ve Svatebních košilích. NeuváŽeně r,yslovené' roulravé pŤání -
pŤedložené panně Marii jako alternativa milého z ciziny mi vrať _ aneb život muj
náhle zkrať (Kytice, s. 29) _ se dívce vkrátku začíná podiluhodně plnit. Ve chvíli
snrrtelného nebezpečí * v níž má splnění jejího piání vyvrcholit - si uvědomuje
svou pošetilost a v nrodlitbě se vrací zpět, aby své slovo odvolala: Nehodnějsem
tě prosila:/ ach odpusť, co jsem zhžešila!/ Maria, natko milosti!, z té moci zlé ntě
vyprosti (Kytice, s.38). Panna ze Svatebních košilíje zachráněna; tragicky však
končí selhání matky v bezprostiedně následující Polednici. Vlastními risry tu
Žena pŤivolává zlo nejvyšš í _ zkázu dítěte. Matka z Erbenovy Polednice se stává
provŽdy varujícínr protorypem roulravé Ženy, jejíŽ,,piání.., pronesené v afektu
a bez rozmyslu, se lyplnilo. Tentokrát není odvo|ání-tiebaŽe se ve vypjaté clrvíli
matka také instinktivně obrací ke kŤesťanské duclrovní opo e: K.iste pane!/
odpust'hžíchy hžíšnicil (Kytice, s.41); snad proto není lyslyšena' že pro ni
jakožonlatkuplatípŤísnější zákony -neboťvesvětě Kytice je odpovědnostvriči
rádu takto odstupřována: nejvyšší nárokry jsou kladeny na Ženu-matku, taizasvá
selhání platí nejvíce.

Jak kletba, tak roulrání patŤí mezi ,,h'číchy 1azyka,,. Jejich lyslovením,
které se udá většinou v emocionálně lrypjaté situaci, člověk piesfupr.rje Ťád.
Drisledky rouhavého pŤání nikdy promyšleně nepŤedvídá; kletbou se naopak
většinou rimyslně touží dané osobě pomstít, zatratttji, zbavit ji vnitiního nríru
v životě ipo smrti. Kletba navíc často zasalruje nejen jedinou bytost, ale i cel! její

2 Piiponeiime pro plnost' že také Lilie, báseri v kompozicí Ky|ice Dceiinu kleth.u p|ed-
chríaející, konči kletbou _jde tentokát, cožje pozoru|rodrré, o ,,synoru kIetbu'': í-) nralÁo,
n'aÍko, ty,hudice:lcj! čin ublížilu |obě žena mci olrávilaJsi:ili uého K'\ěr: bodej: i,obě
:čennl boží svět! (Kytice, s' l03)
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Pověst je něco, co se povídá' co je neseno (nrateisk11im) jazykem a spjato
s drivěrně známym světem, ktery' nám mateŤsky jazyk tak a nejinak kdysi otevŤe|.
Pověst je však zároveř spojena s pŤíběhy zcela specificlqymi - s takovymi, jaké
jsou v|oŽeny do tist Erbenově věštkyni, s takoqimi, které jsou nám ,'zvěstovány..,
které dávají známému mytick1i rozměr, které svym ,,kdysi.., ,,dávno.. a,jednou..
zcela relativizují čas a časnost. Takové pověsti - a pro nás vlastně i ce|á Kytice
z pověstí národních - pŤedstavují v jistém smyslu pokračování mateiského
jazyka.

,,MateŤs$7 jazyk je jazykvtěleny,.. chce se v souvislosti s Erbenem citovat
formulaci ZdeĎka Neubauera (srov. Neubauer l 999, s. 9 1). KdyŽ mluví Neubauer
o mateiském jazyce, konstatuje, Že vlastně nejde jen o jarykpokrevní matky: ,je
to jazyk Matky-Země, která je skutečnou res jazyka /.../, jaryk žité skutečnosti..
(Neubauer l999, s. 90). MateĚs(;i jazyk - volně dle Neubauera _ tak reprezentuje
ženskj, princip: ,,tělo..' hmotu, mateŤství, zemi. Na opačném pÓlu pak stojí
prittcip nuthk!, tedy Logos, smysl, světlo, BŮh -,,Slovo.., které se musí ,,vtělit..,
,,nezaleknout se l na hmoty.., aby ho lidé poznali. Pro-jevit se, z-jevit se _
aukázat tak skutečnostjako pochopitelnou, v její lidské dimenzi, v rozměru,,pro
člověka... Právě tak se nám svět ukazuje prizmatem mateŤského jaryka. V něm
jediném p|atí - znovu iečeno s Neubauerem _ Že fu ,,korelátem slova /..'/ není
pojenr, ale proŽitek... ProŽitek -na němž participují všechny smysly (vzpomeĎme
v této souvislosti vrini mateí.í-dottšlql), ktenj'není konstituován jen racionálně, ale
všemi sloŽkami naší bytosti, Ktery upomíná na prvotní osvojení světa, na dětství,
domov - a matku.

ll Slovo mocné

V centru světa pŤedstavovaného Kyticí stojí žena, žena-matka (srov. Stor-
chová 2000), pŤedstavitelka a strážkflně tradice' iádu - a v jistém smyslu tedy
i slova a jazyka. Ženy pry ntluví víc než nruži, jsou také sqim mateŤstvím víc
vázány k ,,hnotě.., k zemi, ke kaŽdodenním nutn1inr kon m, obstarávajícím
pozenrslg7 život. Žena lrychovává děti' od ní se děti učí mluvit - a učí se od ní
všemu, co k rodné (mateĚské) Ťeči patŤí' včetně moudrosti národa skryté v prí-
slovích.

V první básni po rivodní Kytici - v Pokladu - je stĚedem ženina vesmíru
dítě dosud malé, pacholátko, které umí vyslovit právě jen to první s|ovo: Mama-
-mama! _ Posledním ,,pŤíběhenr.. pted Věštlqlní je Dcežina kletba. Jak! posun!
Ditě už není dítětem, objektem péče, bŤemenem a současně pokladem... Stalo se
bytostí schopnou samostatného Života, schopnou mluvit a užívat jaryka i v té
nejnebezpečnější poloze. Ve hŤejsou dvě dospělé Ženy' protihráčky, dvě osudově
spjaté tragické bytosti, jejichŽvztah je po dramatickry vedeném dialogu o vraždě
dítěte završen kletbou. Dcera proklíná nratku, vyčítajíc jí podíl na svénr zločinu
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i vlastním zmarněném Životě: Kletbu zt7stavuji tobě, / matko nlá!/ kletbu zťtstal,tii
Íobě,/ bys nenašla nlísta v hrobě,/ žes mi m li dávala! (Kytice, s. 106) Kdyby po
těchto slovech nenásledovala ještě monumentální Věštl'yně, pŤinášející po všech
individuálních tragédiích, vinách, kŤivdáclr - i kletbáclr - větvici naděje (Kytice,
s. l07), končila by celá Kytice katastrofou. Neboť není ve světě erbenovsky
zťváměného Ťádu nic těžšího než kletba: takto visící v prostoru' určená matce,
trpce znehodnocuj ící její nrinulost i nekonečně daIekou budotrcnost.2

,,Slovo.. je totlŽ v Kytici pŤece jen velmi mocné. Jako slovo člověka
nemŮŽe sice zrušit, ca Sudice komtt káže (Kytice, s. 9-5), nrriŽe však nrnohé jiné.
Hrdinové Erbenoq7clr balad si často neuvědomují' Že je tŤeba slova váŽit a že
pouh;/m vyslovením ( ve smyslu Austinol"j'ch performativri) mriŽe člověk pŤímo
konat, tj. reálně pťrsobit na věci a měnit svět, život i svŮj budoucí osud. Ve světě,
jak ho reprezentuje Kytice, |ze kletbou a rouhciním pŤivolat na sebe či na své
blížnízkázu,podobně jako modliÍbamiŽe hrdinu pŤed zkázoučasto zachránit. To
obojí se ukazuje ve Svatebních košilích. NeuváŽeně r,yslovené' roulravé pŤání -
pŤedložené panně Marii jako alternativa milého z ciziny ni vrať _ aneb život muj
náhle zkrať (Kytice, s. 29) _ se dívce vkrátku začíná podiluhodně plnit. Ve chvíli
smrtelného nebezpečí * v níŽ má splnění jejího piání vyvrcholit - si uvědomuje
svou pošetilost a v nrodlitbě se vrací zpět, aby své slovo odvolala: Nehodnějsem
tě prosila:/ ach odpusť, co jsem zhžešila!/ Maria, natko milosti!, z té moci zlé ntě
vyprosti (Kytice, s.38). Panna ze Svatebních košilíje zachráněna; tragicky však
končí selhání matky v bezprostiedně následující Polednici. Vlastními risry tu
Žena pŤivolává zlo nejvyšš í _ zkázu dítěte. Matka z Erbenovy Polednice se stává
provždy varujícínr protorypem roulravé Ženy, jejíŽ,,piání.., pronesené v afektu
a bez rozmyslu, se lyplnilo. Tentokrát není odvo|ání*tŤebaŽe se ve vypjaté clrvíli
matka také instinktivně obrací ke kiesťanské duclrovní opo e Kriste pane!/
odpust'hžíchy hžíšnicil (Kytice, s.41); snad proto není lyslyšena' že pro ni
jakožonlatkuplatípŤísnější zákony -neboťvesvětě Kytice je odpovědnostv či
rádu takto odstupřována: nejvyšší nárokry jsou kladeny na Ženu-matku, taizasvá
selhání platí nejvíce.

Jak kletba, tak roulrání patŤí mezi ,,h'číchy jazyka,,. Jejich lyslovením,
které se udá většinou v emocionálně lypjaté situaci, člověk piesťupr.rje Ťád.
Drisledky rouhavého pŤání nikdy promyšleně nepŤedvídá; kletbou se naopak
většinou rimyslně touží dané osobě pomstít, zatratttji, zbavit ji vnitiního nríru
v Životě i po smrti. Kletba navíc často zasalruje nejen jedinou bytost, ale i cel! její

2 Piipomeiime pro plnost' že také Lilie, báseri v kompozicí Ky|ice Dceiinu kleth.u p|ed-
chríaejicí, konči kletbou _jde tentokát, cožje pozorulrodrré, o ,,synort kIetbu'': í-) nralÁo,
n'aÍko, ty,hadice :lcj! čin ublížilu |obě žena ntá olrávila Jsi :ili uého kvěr: bollej: i |obě
:čennl boží svět! (Kytice, s' l03)
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rod (vzporner1me biblického l roku,,do tŤetího a čtvrtého pokolení..): iproto jsou

kletby v Kytici to|ik hrozivé. Paralela ,,ntatka (a její děti)..-,,v|ast (a její děti).. je

totiŽ jednou z velmiexponovan1ich sloŽek sémantické v'j'stavby celé sbírky, takŽe
kletby z rist vlastníc|-r potomkri vyvolávají vahy víc neŽ pozoruhodné.

ll l. Neb takto V knihách osudu.1e psáno

Svět, v němž se odehrávají lidské piíbělty' v němŽ každy člověk více či
méně rispěšně (nebo nerispěšně) realizuje svuj tiděl a kol, v němŽ se lidé často
proviriují, pňestupují Ťád a platí za to (nebo zatím ještě neplatí), svět, v němž se
vše v dobré obrátí _ nebo také ne. To je svět E.rbenol"j'ch balad. osobní lidská
dramata, mající většinou rozměr antické tragédie. Závěrečná VěštlEně je však
jiná.

Nem žeme se ovšem na tomto místě věnovat specifičnosti Věštlqlně, její
vnitŤní sémantické vystavbě ani otázkám lrlubšího smyslu tohoto textu v sou-
vislostech ce|é Kytice. Nastíníme jen několik málo poznámek směŤujících k té-
matu ieči a komunikace.

Na rozdíl od pŤedchozích básní má text Věštlq,ně vyrazně apelorn-i cha-
rakter' Je v něm jasně nastolena - a v pruběhu celého textu dodrŽována -

komunikační perspektiva ,,JA (Žena).. - ,,VY... Věštkyně se obrací k národu
a ,,káže,,, zjewje nlu principy fungování veškerenstva, lykládá univerzální
zákony kosmického Ťádu, jimŽ se poďizují iosudy národa a v jejich rámcitéž
osudy každého z lidí. Jsoují vložena do rist dávná proroctví o perspektivách české
zenlě. Po prokletích, tragédiích a vinách pŤináší ritěclru: Když oko vaše slzou se
zaleje,/ když na vás těžlql padne čas,/ tehda pÍináším větvici naděje,/ tu se mij
věští ozve hlas. (Kytice' s. l07)

VěšÍí hlas zjevuje, co stojí pstitto (metafora osudu jako knihy' toho, co
stojí psáno, je ve VěštlEni velmi frekventovaná). Žena-věŠtkyně propŮjčuje hlas
vyšší moudrosti, pŤicházející z jiného světa: z nebet,pžichází věští duch (Kytice,
s' l 07); onajejen prostŤednicí. Protékáj í proud vesmírného poznání, ducha,jehoŽ

,'vanutí..se l'tělilo do hlasu: do hlasu Ženy a do jejích slov. Znovu se vrací a
vrcholí zde Íéma mužského a Ženského principu, téma smyslu-Logu a (mateĚ-
ského) jazyka. Jedině jejich prolnutím mriŽe člověk vyslovit Ťád světa.

ERBEN, Karel Jaromír
1949 Kytice (Praha: Orbis)
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rod (vzpomelime bib|ického r"j'roku,,do tŤetího a čtvrtéIro pokolení..): iprotojsou
kletby v Kytici to|tk hrozivé. Paralela ',nlatka (a její děti)..-,,vlast (a její děti).. je
totiŽjednou z veImi exponovan1ich sloŽek sénantické lystavby celé sbírky, takŽe
kletby z rist vlastníclr potomkri lyvolávají rivahy víc neŽ pozoruhodné.

ll l Neb takto V knihách osudu je psáno .

Svět, v němž se odehrávají lidské pŤíbělry, v němž kaŽdf člověk více či
méně rispěšně (nebo ne spěšně) realizuje sluj děl a kol, v němŽ se lidé často
proviřují, pĚestupují Ťád a platí za to (nebo zatím ještě neplatí), svět, v němŽ se
vše v dobré obrátí _ nebo také ne. To je svět Erbenovych balad. osobní |idská
dramata, mající většinou rozměr antické tragédie. Závěrečná VěštlEně je však
j iná.

Nem Žeme se ovšem na tomto míStě Věnovat specifičnosti Věštlqně, je1Í
vnitňní sémantické \,".ístavbě ani otázkám lrlubšího smyslu tohoto textu v Sou-
vislostech ce|é Kytice. Nastíníme jen několik rnálo poznámek směŤujících k té-
matu ňeči a komunikace.

Na rozdíl od pŤedchozích básní má text Věštlq,ně vyrazně apeloqi cha-
rakter. Je v něnr jasně nastolena - a v pruběhu ce|ého textu dodrŽována -
konrunikační perspektiva ,,JA (Žena).. - ,,VY... Věštkyně se obrací k národu
a ,,káže,,, zjevuje nru principy fungování veškerenstva, vykládá univerzální
zákony kosmického Ťádu, jimŽ se poďizují i osudy národa a v jejich rámcitéž
osudy kaŽdého z lidí. Jsoují vloŽena do rist dávná proroctví o perspektivách české
zenrě. Po prokletích, tragédiích a vinách pĚináší ritěchu: K$lž oko vaše slzou se
zaleje,/ když na vás těžlql padne čas,/ tehda pžin šín věnici naděje,/ tu se n j
věští ozve hlas. (Kytice' s. l07)

Věští hlas zjevuje, co stojí psdno (metafora osudu jako knihy, toho, co
stojí psáno, je ve Věštkyni velmi frekventovaná). Žena-věštkyně proprijčuje hlas
vyšší moudrosti, piicházející zjiného světa: z nebeť piichází věští duch (Kytice'
s.l07); onaje jen prostŤednicí. Protéká jí proud vesmímého poznání, duclra, jehož

,,vanutí.. se vtělilo do h|asu: do hlasu Ženy a do jejích slov. Znovu se vrací a
vrcho|í zde téma mužského a ženského principu, téma smyslu-Logu a (mateŤ-
ského) jazyka. Jedině jejich pro|nutím mriŽe č|ověk vyslovit Íád světa.

ERBEN, Karel Jaromír
1949 Kytice (Praha: Orbis)
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