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Historie má podobně jako jiné vědní disciplíny nejen specifický předmět výzkumu, ale 
rovněž metody, jež aplikuje na danou problematiku. Prameny, které podrobuje zkoumání, 
jsou rozmanité a bohaté v závislosti na sledované dějinné periodě či na bližším určení sta-
noveného problému. Z hlediska v dnešní době tolik prosazovaného interdisciplinárního 
přístupu se skutečně zdá, že je výhodné jako prameny využívat rovněž texty, jež primárně 
vznikaly v prostředí literárního světa či jako soukromé dokumenty.

Zajisté se jedná o pojetí, jež otevírá společný prostor pro mnoho disciplín: historii, kul-
turní studia, literaturu či jazykovědu. Každá z uvedených věd tak v rámci multidiscipli-
narity přichází s postupy, které kombinují poznatky příbuzných oborů. Činí tak zejména 
tehdy, zkoumá-li fenomény, pro jejichž pochopení je třeba znalost co nejširších kulturních, 
společenských a politických souvislostí.1

1 V humanitních vědách a v oblasti zkoumání kulturních jevů zdůrazňují multidisciplinaritu a kontextuální 
přístup tzv. cultural studies, která se rozvíjejí hlavně v anglosaském prostředí, a Kulturwissenschaften spjatá 
s německou kulturní oblastí (o rozdílech a podobnostech obou přístupů viz studie MUSNER, Lutz: Kultur-
wissenschaften a cultural studies: dva nepodobní sourozenci. Sociologický časopis 40, 2004, č. 1–2, s. 67–76). 
Právě cultural studies a Kulturwissenschaften si požadavek multidisciplinárního pojetí výzkumu kulturních jevů 
zvolily za jednu ze základních premis. Srov. ŠMEJKALOVÁ, Jiřina: Cultural Studies, sociologie kultury a my : 
Úvaha mírně metodologická. Sociologický časopis 40, 2004, č. 1–2, s. 77–94. Interdisciplinární přístup nabízí 
i historická sémantika, jež se vyznačuje metodologickou nevyhraněností a rozkročením mezi historií a jazykovědou, 
ale i mezioborovou otevřeností psychologii, filozofii jazyka nebo kulturním dějinám. DAVID, Jaroslav a kol.: Slovo 
a text v historickém kontextu : Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno 2013, s. 11. Spolupráce his-
torické sémantiky s historií je zřejmá už od samého zrodu této disciplíny. Srov. např. ČORNEJ, Petr: Směřování 
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Současná historie, především studující dějiny mentalit a každodennosti, v rámci ta-
kového přístupu hovoří o písemných pramenech osobní povahy, tzv. ego-dokumentech 
(deníky, korespondence, memoáry).2 Na jedné straně si je vědoma jejich nedostatečné 
objektivity a možných úskalí práce s nimi. Na straně druhé vyzdvihuje možnost rekon-
struovat jejich prostřednictvím kulturní klima a prostředí, jež formovaly myšlenkový svět 
a stanoviska autorů tohoto typu textů.3

Zaměřme nyní naši pozornost na dokumenty, které mají primárně povahu textů be-
letristických a publicistických.4 Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o díla, jež vznikala 
s důrazem na estetickou funkci,5 zájem historie se zde do jisté míry stýká s předmětem 
zkoumání literární vědy. Na tomto místě můžeme připomenout, že také v teorii literatury 
přitom existují metodologické koncepce, které tento průnik předmětu zkoumání zohled-
ňují a vyzývají k překročení hranic vlastního oboru směrem k historii, např. nový histori-
smus.6

Připomenuté historické a literárněvědné koncepce spojuje představa dějinně ukotve-
ného textového projevu, jenž funguje nejen esteticky v krásné literatuře, ale potenciálně 
také jako historický pramen. Využití a srovnání různých typů textů přitom může inspi-
rovat obě disciplíny – podobně jako literární díla srovnáním s texty neliterárními získá-

Josefa Macka k historické sémantice. In: MACEK, Josef: Česká středověká šlechta. Praha 1997, s. 143; DAVID, 
J. a kol.: Slovo a text, s. 14–31; JAKOBSON, Roman: O dnešním brusičství českém. In: HAVRÁNEK, Bohu-
slav – WEINGART, Miloš (eds.): Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1932, s. 85–122; MACEK, Josef: 
Historická sémantika. Český časopis historický 89, 1991, 1, s. 5–7; MACEK, Josef: Hrad a zámek : Studie histo-
ricko-sémantická. Český časopis historický 90, 1992, 1, s. 1–16.
2 Studie na téma využití pramenů osobní povahy v historiografii viz sborník SEKYROVÁ, Milada (ed.): Paměti 
a vzpomínky jako historický pramen. Praha 2006.
3 RANDÁK, Jan: Životní světy, paměti a jejich interpretace. In: SEKYROVÁ, M. (ed.): Paměti a vzpomínky, 
s. 81–83.
4 K textům krásné literatury využitelným v historických vědách jako historické prameny přitom můžeme zařadit 
nejen paměti či stylizovanou korespondenci, ale také např. cestopisy, srov. BOROVIČKA, Michael: Velké dě-
jiny zemí koruny české : Cestovatelství. Praha 2010; GAŽI, Martin: Všední dny na nevšedních cestách do Ruska 
v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Kuděj : Časopis pro kulturní dějiny 2, 2000, 1, s. 50; HLAVAČKA, 
Milan: Cestování v éře dostavníku. Praha 1996; HNILICA, Jiří: O optimismu, realismu, pověrách, pravdách 
a věčných i zhroucených iluzích : Návraty ze SSSR. In: KNAPÍK, Jiří (ed.): Cesty a návraty v dějinách. Opava 
2010, s. 143–162.
K využití děl krásné literatury jako historického pramene srov. MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří Využití 
beletrie a pamětí při sledování sociálního vývoje (úvodní poznámky). In: TÍŽ (eds.): Studie k sociálním dějinám 
19. století, 2. Opava 1993, s. 134–165.
5 Tato skutečnost je nejsilnější zejména v případě beletrie. Do jisté míry je však patrná rovněž v textech publici-
stických, a to zejména z pera autorů působících rovněž jako spisovatelé.
6 Nový historismus se od 70. let 20. století rozvíjí v anglosaském prostředí a usiluje o zkoumání textů nejen 
literární, ale i neliterární povahy jako fenoménů podílejících se na vytváření každodennosti. Prostřednictvím 
takto široce vymezeného spektra textů posléze zdůrazňuje dobové souvislosti a okolnosti vzniku jednotlivých 
kultur, demystifikuje kanonizovaná literární díla a autory a stírá hranice mezi centrem a periferií. Nový historis-
mus vnímá texty jako znaky a stopy dějin, a často proto čelí výtkám, že již nejde o literární historii, ale o historii 
kulturní. Námitky jsou motivovány skutečností, že nový historismus používá často marginálních textů k tomu, 
aby byly rozkryty dobové rituály a strategie různých subjektů. Srov. PAPOUŠEK, Vladimír: Souvislosti literární 
vědy v USA. In: HAMAN, Aleš – HOLÝ, Jiří – PAPOUŠEK, Vladimír: Kritické úvahy o západní literární teorii. 
Praha 2006, s. 182, 185. Pro odpůrce této metody je tak nejspornější zejména skutečnost, že texty velké literatury 
v konfrontaci s množinou ostatních dobových prací ztrácejí své výsadní postavení. Je však třeba si uvědomit, 
že potvrzení, či vyvrácení literárního kánonu nestojí v centru pozornosti této literárněvědné metody. Jde spíše 
o snahu blíže prozkoumat způsob vzniku a proměn této hierarchie v průběhu historie, a porozumět tak více 
vztahu mezi dějinnými procesy a konkrétními texty. K problematice nového historismu blíže viz antologie BOL-
TON, Jonathan (ed.): Nový historismus. Brno 2007.
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vají další interpretační rozměr, lze prostřednictvím jejich analýzy obohatit i historii, např. 
o nový, nekonvenční pohled na dějinné události.

Stručný úvodní popis těchto metodologických přístupů tak pokládáme pouze za nutný 
rámec tématu, jež je předmětem předkládané studie. Zaměříme se na popis a analýzu 
vzpomínkově laděných próz, jež byly v názvech od antiky vymezeny jako výrazné útvary, 
tzv. křiky/pláče. Primárně vznikaly v kontextu krásné literatury, v úzkém sepětí s publicis-
tikou, avšak nabízí se rovněž jejich využití v historické vědě, a to jako písemného pramene 
osobní povahy. Na následujících řádcích si tak budeme všímat vybraných textů Václava 
Černého (Paměti, zejména jejich druhý díl Pláč / Křik koruny české),7 Ladislava Jehličky 
(Křik koruny svatováclavské),8 Jana Zahradníčka (Pláč koruny svatováclavské)9 a Jakuba 
Arbese (Pláč koruny české neboli Perzekuce lidu českého v letech 1868–1873).10 Uvedená 
díla mohou být pro historii inspirativní zejména vzhledem k výrazné „časovosti“ ve smy-
slu jejich sepětí s dobou, akcentace aktuálních témat a následného prohloubení propasti 
mezi jejich vznikem a plnou a v kontextu přijatou přístupností. Vzhledem k obsahové ná-
plni, jež se v základní rovině týkala hlavně vypjatých chvil českého národa, i složitému 
vztahu jejich autorů k vládnoucímu režimu a ideologiím docházelo často ke komplikacím 
s publikováním těchto děl, která se ke čtenářům dostávala většinou s jistým zpožděním. 
Jejich percepce tak byla zprostředkována až ve chvíli, kdy již bylo možné pojednávaná 
témata nahlížet s kritičtějším odstupem, nebo naopak zaujatěji, rozhodně však prizma-
tem dalších zkušeností ovlivňujících jejich následné hodnocení. Paměti jako křiky a pláče 
jsou proto z historického hlediska pozoruhodné nejen jako pramen sám o sobě, ale 
rovněž z pohledu jejich dalšího života, v interpretacích, intertextuálních návaznostech 
a výkladech.

Přestože autoři, již stojí v centru zájmu naší studie, byli odděleni generačně a také ide-
ově, mnohé je spojovalo. Důležitá je pro nás zejména skutečnost, že ačkoliv nebyli his-
torikové, ve sledovaných dílech reflektovali dějinné skutečnosti (Václav Černý – období 
druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava; Ladislav Jehlička – klíčové mezníky ve 
formování českého národa, události 20. století), anebo aktuální politické události své 
doby, které se později v centru zájmu historické vědy ocitly (Jakub Arbes – české země 
v letech 1868–1873; Jan Zahradníček – podepsání Mnichovské dohody v roce 1938). Jed-
nalo se tedy o tvůrce, kteří byli zainteresováni časem a prostorem, událostmi, v nichž a ji-
miž museli žít. Síla prožitého v nich vyvolávala potřebu tvůrčího uchopení a zpracování, 
zahrnujícího nikoli pouze prostý popis, ale také expresi postojů individuálních a současně 
odrážejících i kolektivní ideje, celonárodní, či specifické, dané doby.

7 ČERNÝ, Václav: Paměti, I–III: 1921–1972. Brno 1992, 1994 (II : 1938–1945. Brno 1992). Jak zmiňujeme 
dále v textu, druhý díl Pamětí byl nejprve publikován v exilu jako Pláč koruny české, v 90. letech vyšel pod názvem 
Křik koruny české. O přesném důvodu tohoto přejmenování nás prameny a literatura neinformují, avšak i tak 
se jedná o zřetelný doklad, že se zde s oběma výrazy nakládá jako s částečnými synonymy. Rozdílnost slov však 
přesto může vyvolat úvahy o tom, zda jedno z nich neevokuje spíše extatické upozornění na alarmující události, 
druhé naopak smutek. Jedná se však pouze o individuální pojetí každého recipienta.
8 JEHLIČKA, Ladislav: Křik koruny svatováclavské. Torst 2010.
9 ZAHRADNÍČEK, Jan: Pláč koruny svatováclavské. Obnova 2, 1938, 41, s. 1.
10 ARBES, Jakub: Pláč koruny české neboli Perzekuce lidu českého v letech 1868–1873. Praha 1894.
Při vlastní analýze si budeme vždy všímat nejprve textů Václava Černého a Ladislava Jehličky, jejichž prózy jsou 
sice nejmladší, avšak jsou v nich nejzřetelnější znaky křiků/pláčů. Poté retrospektivně přistoupíme k rozboru 
článku Jana Zahradníčka a nakonec prózy zástupce literatury 19. století, Jakuba Arbese. Při prezentaci autorů 
a jejich děl tedy upřednostňujeme věcné hledisko nad chronologickým řazením.
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Z tohoto pohledu můžeme hovořit o relativní blízkosti těchto osobností, jež je pro nás 
hlavní motivací ke srovnání, úvahám a hledání paralel mezi jejich díly. Tyto spojitosti vy-
plývají na povrch rovněž při prostém připomenutí historických a literárně historických 
faktů. Především se jedná o nápadnou aktivitu tvůrců v oblasti politické a společenské 
publicistiky, pro niž jsou jistá míra angažovanosti a zájem o politické dění zcela přirozené. 
Neméně důležitá je rovněž typizace sledovaných děl, jelikož v nejobecnější rovině lze ho-
vořit o vzpomínkových prózách, či ještě přesněji o pamětech, literárních dílech s úzkým 
vztahem k historii.

Ve vybraných prózách proto budeme hledat společné obsahové a kompoziční prvky, při-
pomínat reminiscence a intertextuální souvislosti a pokusíme se prezentovat rovněž jejich 
blízkost k historii. Na základě těchto reflexí chceme sledovaná díla blíže specifikovat, při-
čemž východiskem se stávají zejména jejich názvy, ve všech případech obsahující slova 
křik/pláč a teritoriální vymezení zemí Koruny české či svatováclavské. Domníváme se, že 
tato podobnost, na první pohled pouze vnějšková, ve skutečnosti odkrývá jejich propoje-
nost a určitou formu „dialogu“, často polemického.

Již v úvodu je třeba konstatovat, že ze skupiny děl, jak budou představeny v následu-
jících kapitolách, se zásadním způsobem vymyká Pláč koruny svatováclavské Jana Za-
hradníčka. Tento článek vzhledem k rozsahu a částečně i obsahové náplni rozhodně nelze 
charakterizovat jako vzpomínkovou prózu. Jedná se o bezprostřední reakci na prožité 
události, byť s reflexí osobní zkušenosti. Pro zařazení do následujícího textu jsme se však 
rozhodli proto, že také Zahradníčkův text je s ostatními pojednávanými díly spojen, a to 
nejen prostřednictvím názvu, ale také historickou a intertextuální návazností.

Paměti a křiky/pláče

Literární teorie definuje paměti, nebo též memoáry, jako žánr literatury, který v písemné 
podobě přináší vzpomínky na události nebo významné či zajímavé osobnosti. Z hlediska 
literárního žánru stojí na pomezí literatury krásné a literatury faktu – přibližování se 
k jednomu či druhému pólu vždy závisí na aktuální literární formě. Může se jednat o díla 
spíše faktografická, na druhou stranu i o texty beletristické, jež mají v prvé řadě umělecké 
ambice. V uvedeném literárním žánru se předpokládá prvek historického akcentu, jenž 
je určován zejména obsahovým zaměřením děl k němu náležejících. Od 19. století se pro 
paměti stává dominantní publicistická forma, s níž souvisí i snaha zprostředkovat popi-
sované události čtivě, zajímavě a nápaditě. Paměti vždy vycházejí z postoje autorského 
vypravěče, který prezentuje individuální názory, předává čtenářům své zkušenosti a zá-
roveň zohledňuje, že jeho kniha se bude podílet na vytváření obrazu určité doby, a proto 
se své podání snaží do jisté míry objektivizovat,11 např. tím, že nechává promlouvat jed-
notlivé aktéry popisovaných jevů a doplňuje předkládaná stanoviska o názory ostatních. 
Autoři pamětí usilují o celistvý pohled na prezentované skutečnosti, a proto je nejčastěji 
píší s časovým odstupem. Jeho délka se však v jednotlivých případech liší, na což bude na 
následujících řádcích několikrát poukázáno.12

11 Vždy však se zachováním tvůrčího přístupu a individuality. Je proto zřejmé, že každý z autorů bude k „objek-
tivitě“ pamětí přistupovat jiným způsobem.
12 K literárněvědné charakteristice pamětí srov. KUBÍČEK, Tomáš: Obrana paměti. Česká literatura 52, 2004, 
3, s. 324–354; KUPCOVÁ, Helena: Paměti. In: MOCNÁ, Dagmar – PETERKA, Josef: Slovník literární teorie. 
Praha – Litomyšl 2004, s. 436–440; PETRŮ, Eduard: Česká životopisná literatura vydaná v letech 1958–1962. 
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Poněkud odlišně prezentuje paměti historie, jež je zařazuje k ego-dokumentům, oce-
ňuje jejich schopnost zachytit individuální vnímání historických dějů a otevřít cestu k po-
rozumění širšímu kulturnímu okruhu obklopujícímu autora.13 Historické vědy pracující 
s memoáry jako s historickým pramenem však rovněž pamatují i na mnohá úskalí s nimi 
spojená. Zdůrazňují hlavně tři negativně působící faktory, a to míru autorovy subjektivity, 
s níž nahlíží na popisované jevy a hodnotí je,14 přístup pisatele, jenž je vždy ovlivněn jeho 
osobním záměrem,15 a možné nepřesnosti způsobené časovým odstupem vzniku díla od 
popisovaných jevů.16

Přestože se tedy jedná o stále stejný typ literárního díla (či z pohledu historie spíše 
pramene), v prezentaci hlavních aspektů vymezujících přístup literární vědy a historie 
k pamětem jsou zřetelné základní odlišnosti, z nichž je nejdůležitější především otázka 
subjektivity. Zatímco literární věda subjektivní hledisko pamětí spíše přehlíží, a dokonce 
hovoří o snaze autorů tohoto žánru co nejobjektivněji zachycovat zobrazované jevy, histo-
rie je naopak hodnotí zcela jednoznačně jako subjektivní typ pramene. Subjektivitu navíc 
chápe za natolik výrazný rys pamětí, že doporučuje značnou opatrnost při práci s nimi. 
Tento rozdíl můžeme vysvětlit odlišným pojetím textu v obou vědách. Literární věda 
chápe „objektivitu“ pamětí zejména ve vztahu k tomu, že na rozdíl od jiných literárních 
žánrů je jejich východiskem reflexe reálného světa, skutečných událostí, osobností atd., 
a nikoliv fiktivní reality. Historie naopak využívá pamětí jako pramene, a proto je srovnává 
s dalšími typy dokumentů, v jejichž případě je míra subjektivity podstatně nižší.

Ve vztahu k tématu naší studie se tedy nabízí otázka, který z výše popsaných aspektů 
v křicích/pláčích dominoval a jaký byl jejich výsledný charakter. Nakolik se jejich autoři 
nechávali ovlivňovat osobními preferencemi a zdali jejich individuální přístup dokonce 
zcela nezabraňoval jakékoliv míře objektivity. A pokud ano, mohou-li být i přesto pro 
historii, jež disponuje nejrůznějšími prostředky kritické práce s prameny, do jisté míry 
přínosné. Prozkoumáme rovněž skutečnost, zda autoři zdůrazňovali primárně estetickou 
funkci, anebo spíše usilovali o propagaci ideových a politických záměrů prostřednictvím 
čtenářsky přístupných textů. Předkládaná studie si přitom neklade za cíl nabídnout jedno-
značné odpovědi, případně se pustit do řešení obecnějšího problému subjektivity a objek-
tivity pramenů, ale spíše představit konkrétní křiky/pláče a prezentovat jejich zajímavost 
pro historii, která, jak se domníváme, spočívá především ve spletitosti a nejednoznačnosti 
jejich výkladu. Zároveň se dotkneme rovněž otázky důležité zejména pro literární histo-
rii, tedy nakolik se vymezení názvem křik/pláč promítá do klíčového zřetele „vyprávění“, 
v těchto prózách silně poznamenaného smutkem a oplakáváním mrtvého či mrtvých, ať 
už událostí, abstraktních jevů, či skutečných lidí.

Olomouc 1963; TÁBORSKÁ, Jiřina: Paměti. In: VLAŠÍN, Štěpán (ed.): Slovník literární teorie. Praha 1984, 
s. 261; VÁLEK, Vlastimil: K specifičnosti memoárové literatury. Brno 1984.
13 RANDÁK, Jan: Životní světy, paměti a jejich interpretace. In: SEKYROVÁ, M. (ed.): Paměti a vzpomínky, 
s. 84.
14 Zapisované skutečnosti tvoří „dějovou linii“ pamětí, za níž se však vždy skrývá další složka, a to paměť osob-
nosti vzpomínajícího. Tamtéž, s. 85.
15 Pisatel často začíná psát dílo s jasným tvůrčím záměrem, např. ospravedlnění svých činů, současnou spo-
lečností odsuzovaných, boj za určitou myšlenku. Je tedy nutné zkoumat hlavně pohnutky, které autora vedly 
k sepsání pamětí. JANKO, Jan: Paměti a jiné archiválie. In: SEKYROVÁ, M. (ed.): Paměti a vzpomínky, s. 97–98.
16 MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří: K metodologii historiografie : Teorie, metody a výsledky výzkumu 
vzorů chování v 19. století a takzvané mentality. In: KOLDINSKÁ, Marie – VELKOVÁ, Alice (eds.): Historik 
zapomenutých dějin : Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi. Praha 2003, s. 34.



48 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2015/1

Zmíněná inspirativnost křiků a pláčů pro historii je o to vyšší, že se sledovaní autoři na 
své tvůrčí cestě neprofilovali pouze jako spisovatelé, ale všichni měli blízko rovněž k poli-
tické publicistice. Začněme u Jakuba Arbese, jenž je znám zejména jako spisovatel, avšak 
před tím, než se prosadil, živil se novinářskou prací (do roku 1877 jako odpovědný redak-
tor v Grégrových Národních listech). Další z autorů, Václav Černý, působil především jako 
literární historik, avšak zajímal se rovněž o společenská a politická témata, která zejména 
ve vztahu ke kultuře komentoval např. v letech 1945–1948 v Kritickém měsíčníku, jehož 
byl určující osobností. K literatuře i publicistice měli blízko rovněž zástupci katolické 
kultury, Jan Zahradníček a Ladislav Jehlička. Jan Zahradníček, jeden z nejznámějších 
českých básníků 20. století, se v období první a druhé republiky věnoval rovněž politické 
publicistice, již uveřejňoval v časopisech Obnova a Řád. Jako novinář se primárně profi-
loval pouze Ladislav Jehlička, jenž své politicky laděné články od 30. let podobně jako Jan 
Zahradníček publikoval v časopisech Akord, Řád, Obnova, po roce 1945 ve Vývoji, Obzo-
rech a Nových prúdech. Také v Jehličkově případě byl však patrný i jeho vztah k literárnímu 
světu – spolupracoval s vůdčími osobnostmi české katolické literatury, do katolických kul-
turních periodik přispíval rovněž literárními recenzemi a v neposlední řadě pracoval jako 
redaktor v nakladatelství Vyšehrad.

V případě všech čtyř osobností je proto poměrně těžké stanovit hranici mezi jejich li-
terárními a publicistickými zájmy a tato skutečnost se projevila i ve zkoumaných dílech. 
Spřízněnost s literárním světem je zřejmá spíše v obsahové rovině (literární život a jeho 
osobnosti se v křicích/pláčích často stávají předmětem zájmu), formálně jsou však psány 
stylem typickým pro publicistiku. Záměr autorů, tedy snaha zprostředkovat zobrazované 
skutečnosti čtenářům co nejzajímavěji (Ladislav Jehlička, Václav Černý), nebo naopak 
stroze, přehledně a věcně (Jakub Arbes), tak často stojí nad uměleckými ambicemi. Po-
kus o vytříbenou formu zpracování je nejzřetelnější v Pláči koruny svatováclavské básníka 
Jana Zahradníčka.

Ve všech dílech rovněž vystupuje do popředí subjekt vypravěče. Autoři-vypravěči pre-
zentují vlastní názory, předkládají čtenářům svá stanoviska a hodnotí zobrazované udá-
losti. Do jisté míry rovněž dodržují časový odstup od zobrazovaných jevů, ať už se jedná 
o horizont několika desítek let (Václav Černý, Ladislav Jehlička), či roků (Jakub Arbes). 
V tomto směru se opět vymyká článek Jana Zahradníčka – autor reflektoval události Mni-
chovské dohody s odstupem pouze několika dní a o to víc vnímal a vyjadřoval historickou 
váhu chvíle, spojenou se ztrátou, bolestí a žalem.

Zamyslíme-li se nad popsanou skutečností hlouběji, otázka časového odstupu se v pří-
padě křiků/pláčů zajímavým způsobem problematizuje. Křiky/pláče nevznikaly bezpro-
středně, ale až po nějaké době od chvíle, kdy popisované události proběhly. O to víc se 
jejich autoři soustřeďovali na děje a osobnosti, nad jejichž nepřítomností pociťovali lítost 
a zdůrazňovali nezbytnost připomínat je v jejich velikosti a jedinečnosti. Zároveň vždy 
hledali paralely s přítomností a současnou společenskou situací, a tak bezděčně znovu 
nastolovali téma aktuálnosti historických dějů a otevírali prostor pro jejich nový výklad 
či možná hodnocení.

Uvedené rysy křiků/pláčů víceméně konvenují s obecnými charakteristikami pamětí. 
Přesto můžeme říci, že tyto prózy jsou nositelkami rovněž dalších znaků, jež toto základní 
vymezení dále zpřesňují. Jak již bylo zmíněno, na tuto skutečnost jako první upozorňují je-
jich názvy, v nichž se opakují klíčová slova pláč a křik spojená s odkazem na země Koruny 
české/svatováclavské. Tento na první pohled pouze vnějškový rys je však třeba vnímat 



49ČLÁNKY A STUDIE JANA DAvIDovÁ GLoGARovÁ KřIKY A pLÁČE jAKO HISTORICKý pRAmEN

v intencích zcela záměrné autorské volby. Nejenže mají použité výrazy silně expresivní 
náboj vyjadřující nářek či bezmocný hněv nad tíživou skutečností českých zemí v určité 
době, ale je možné je chápat rovněž intertextuálně. Domníváme se, že autoři jejich pro-
střednictvím cíleně navazovali na tradici středověkých a později i novověkých politických 
alegorických textů, jež nesly podobné názvy.17 Do jisté míry na sebe odkazovali rovněž 
vzájemně, a to zejména v případě křiků/pláčů z 20. století. Není proto náhodou, že téměř 
totožně jsou titulovány literární počiny Jana Zahradníčka a Ladislava Jehličky, katolic-
kých autorů uvažujících podobným způsobem a uznávajících stejné hodnoty. Zdá se navíc, 
že stejné je to i s dílem jejich ideového protichůdce Václava Černého, jenž zvolil titul Pláč /
Křik koruny české právě pro tu část svých Pamětí, jejichž důležitou součást tvoří pojednání 
o událostech druhé republiky, přičemž se zde negativně hodnotí zejména kontroverzní 
publicistika katolických autorů. Nelze snad jako formu polemického dialogu vnímat sku-
tečnost, že právě článek Jana Zahradníčka Pláč koruny svatováclavské lze označit za jeden 
z nejznámějších projevů, či dokonce symbolů katolické publicistiky z této doby?18

Z dalších společných znaků analyzovaných próz, jež však pro paměti nejsou zcela běžné, 
můžeme uvést zřetelnou akcentaci tématu českého národa. Zmíněný rys je dále umocňo-
ván pokusy autorů o „historické“ výklady klíčových událostí českého národa, silně emo-
cionálně zabarvené, využitím podoby kronikářských záznamů, zařazováním textů jiných 
autorů jako pramenného materiálu, zapojováním úvahových pasáží atd. Všechny nastí-
něné znaky přitom křiky/pláče přibližují předmětu zkoumání historické vědy. Vzhledem 
k zaměření naší studie tak z těchto obecných znaků, poukazujících na spřízněnost textů, 
budeme vycházet a doplníme je o konkrétní obsahovou a formální charakteristiku jednot-
livých děl.

Blízkost k historii aneb pohnuté osudy autorů a jejich křiků/pláčů

Jak již bylo uvedeno, výrazným rysem křiků/pláčů je jejich spřízněnost s historií a důraz 
na historická témata. Tato charakteristika je podpořena, ne-li dokonce způsobena skuteč-
ností, že životní osudy sledovaných autorů i okolnosti vzniku jejich děl byly často pozna-
menány dějinnými událostmi.

Představme si tedy alespoň ve stručnosti události a mezníky, v nichž se osobnosti, je-
jichž texty stojí v centru zájmu této studie, setkaly s dějinami. Pro sledované spisovatele 
je společný střet se státní mocí a s totalitními režimy. V případě Václava Černého se jed-
nalo nejprve o nacismus a poté i komunismus.19 S podobnou situací se setkáváme rovněž 

17 Z těchto alegorických textů můžeme zmínit např. skladby Budyšínského rukopisu Žaloba koruny české a Po-
rok koruny české. Lze zvážit rovněž návaznost na novověké parodie středověkých planktů, v nichž byla forma 
pláče aplikována na aktuální témata, např. Pláč a naříkání země rakouské, který vyšel roku 1683 u příležitosti 
obléhání Vídně Turky. Srov. HRABÁK, Josef: Účast literatury na ideové přípravě revolučního hnutí a na revoluč-
ních bojích. In: HRABÁK, Josef (red.): Dějiny české literatury, 1. Praha 1959, s. 208; TÝŽ: Ústní lidová sloves-
nost v popředí domácího literárního procesu. In: HRABÁK, J. (red.): Dějiny, s. 468.
18 Můžeme tak říci, že Zahradníčkův článek se stává součástí obou próz, Ladislava Jehličky i Václava Černého. 
Zatímco Jehlička zapojuje Zahradníčkův text explicitně, když přetiskuje celé jeho znění – o čemž bude ještě po-
jednáno na následujících stránkách studie, v Černého knize spíše pociťujeme jeho implicitní přítomnost.
19 Václav Černý byl ve druhé světové válce činný v odboji a od konce roku 1944 byl vězněn. V roce 1950 mu byla 
zakázána pedagogická činnost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a následně byl v roce 1952 dokonce 
zatčen za protistátní činnost, aby byl o rok později pro nedostatek důkazů propuštěn. Na katedru srovnávací 
a obecné jazykovědy se mohl vrátit až v roce 1960, avšak již o dva roky později byl odvolán a donucen odejít do 
důchodu. Postavení Václava Černého se ještě zhoršilo poté, co podepsal Chartu 77. K životním osudům Václava 
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u Jana Zahradníčka a Ladislava Jehličky, jejichž životní příběhy jsou si navíc v mnohém 
podobné. Současná česká historie i literární historie jména těchto katolických intelektuálů 
často připomíná zejména v souvislosti s jejich kontroverzní, pravicově orientovanou po-
litickou publicistikou z období první a druhé republiky.20 Publicistická vystoupení těchto 
osobností ze 30. let navíc negativně ovlivnila také jejich životy po nástupu komunistické 
diktatury v Československu, neboť se v roce 1952 stala jedním z podstatných bodů obža-
loby v procesu s tzv. Zelenou internacionálou, v němž byli společně s dalšími katolickými 
intelektuály odsouzeni za protistátní činnost.21 V neposlední řadě pak můžeme říci, že 
s politickým režimem se potýkal i Jakub Arbes, spisovatel a novinář publikující v poslední 
třetině 19. století, jenž se v době svého působení v Národních listech zapojil do bojů proti 
vídeňské vládě, v roce 1873 byl vězněn a v 90. letech došlo k několikeré konfiskaci jeho 

Černého blíže viz BRABEC, Jiří: Tvorba a osobnost Václava Černého. Literární noviny 4, 1993, 45, s. 6; BRO-
ŽOVÁ, Věra (ed.): Václav Černý : Život a dílo. Praha 1996; FETTERS, Aleš (ed.): Václav Černý v rodném kraji. 
Náchod 1944; LANGEROVÁ, Marie (ed.): Václav Černý : 26. 3. 1905 – 2. 7. 1987 : Sborník z konference konané 
4. 11. 1993 na Dobříši. Praha 1994.
20 O činnosti katolických intelektuálů publikujících v časopisech Řád a Obnova (vedle Jana Zahradníčka a Ladi-
slava Jehličky dále např. Jan Čep, Jaroslav Durych, Václav Renč, Jindřich Středa) se začalo diskutovat již v roce 
1945. V té době se na stránkách kulturních periodik, zejména levicově orientované Kulturní politiky, objevila 
kampaň namířená proti katolické kultuře, která argumentovala postoji a názory katolických autorů v době druhé 
republiky (o podstatě polemik o katolické literatuře v letech 1945–1948 viz DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Jana: 

„Člověk Durych zbloudil…“ : Časopisecké polemiky o katolické literatuře v letech 1945–1948. Dějiny a součas-
nost 31, 2009, 11, s. 24–27. Katoličtí autoři, mezi nimi i Jan Zahradníček a Ladislav Jehlička, byli obviňováni 
z radikální pravicové orientace a kolaborace s nacistickým režimem. Z článků výběrově např. BĚHOUNEK, 
Václav: Co hledají v české kultuře? Kulturní politika 1, 1945, 8, s. 1, 4; BĚHOUNEK, Václav: Kolaborant před 
kolaboranty. Kulturní politika 1, 1946, 12, s. 4; BENEŠ, Karel Josef: Větrat dokud je čas. Kulturní politika 1, 
1946, 13, s. 1, 4; BENEŠ, Karel Josef: A také odhmyzit… Kulturní politika 1, 1946, 14, s. 4; BENEŠ, Karel Josef: 
Věrozvěstové fašismu. Kulturní politika 1, 1946, 35, s. 3; Jw: Tygří tlama a zbytky fašismu. Kulturní politika 1, 
1945, 7, s. 2.
V odborné diskuzi bylo téma otevřeno v 90. letech 20. století, kdy jej zpočátku rozvíjeli hlavně historikové, již 
zdůrazňovali nacionalismus katolických autorů pravicové orientace v době druhé republiky. GEBHART, Jan – 
KUKLÍK, Jan: Druhá republika 1938–1939 : Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 
životě. Praha 2004; HANZAL, Josef: Z dějin druhé republiky. Lidové noviny 6, 1993, 207, s. 12; RATAJ, Jan: 
O autoritativní národní stát : Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938–1939. Praha 1997; RA-
TAJ, Jan (ed.): Z druhé republiky, I–II. Praha 1993. K tématu se následně navrátili literární historikové a také 
historikové Centra pro studium demokracie a kultury, kteří potvrdili některé ze sporných rysů publicistiky ka-
tolických autorů ve druhé republice, avšak zároveň se pokusili zařadit jejich názory do širšího proudu vývoje ev-
ropského myšlení či katolické kultury ve 30. letech. Zaměřili se na důkladnou analýzu postojů katolických autorů 
spíše než na pouhé konstatování jejich radikalismu a nacionalismu. DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Jana: Hlavní 
tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938–1939). In: JANOVEC, Ladislav a kol. (eds.): 
Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Brno 2010, s. 32–39; TÁŽ: Místo 
Ladislava Jehličky v české katolické publicistice ve 30. letech 20. století. In: PRIHODOVÁ, Edita (ed.): Kontexty 
a inšpirácie katolíckej moderny. Ružomberok 2011, s. 66–89; DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Jana – DAVID, Jaro-
slav – ČECH, Radek: Analýza tematické koncentrace textu – komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla 
Čapka. Slovo a slovesnost 74, 2013, 1, s. 1–14; DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Jana – ČECH, Radek: Tematická 
koncentrace textu – některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky. Naše řeč 96, 2013, 5, s. 234–245; FI-
ALA, Petr – HANUŠ, Jiří: Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. Brno 2001; KOMÁREK, Karel: 
Katolíci, fašismus a druhá republika. Proglas 4, 1993, 8, s. 55–59; KUBÍČEK, Tomáš – WIENDL, Jan (eds.): 
Víra a výraz : Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Brno 2005; MED, Jaroslav: 
Antisemitismus v české kultuře druhé republiky. Soudobé dějiny 15, 2008, 1, s. 9–21; TÝŽ: Jaroslav Durych – 
fašista? Literární noviny 5, 1994, 26, s. 7; TÝŽ: Literární život ve stínu Mnichova 1938–1939. Praha 2010; TÝŽ: 
Spisovatelé a krize demokracie. Česká literatura 56, 2008, 4, s. 491–507; PUTNA, Martin C: Česká katolická 
literatura 1918–1945. Praha 2010.
21 O podstatě a průběhu soudního sporu s tzv. Zelenou internacionálou viz DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Jana: 

„Literární kapitalističtí zaprodanci“ : Soudní proces s katolickými intelektuály v roce 1952. Dějiny a současnost 
34, 2012, 4, s. 16–20.
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děl.22 Osobní zkušenosti s politickou mocí a ideologiemi přitom ve svých křicích/pláčích 
zužitkovali všichni čtyři autoři.

Nejzřetelněji se tato skutečnost vyjevuje v případě Ladislava Jehličky, jenž svůj Křik 
koruny svatováclavské pojal jako polemiku s událostmi 20. století a obhajobu radikál-
ních a kontroverzních postojů pravicově orientovaných katolických osobností, k jejichž 
okruhu náležel. Z autorů křiků/pláčů šel navíc nejdále i v úvahách o dějinách českého 
národa a v Křiku koruny svatováclavské dokonce nabídl vlastní historickou koncepci a vý-
klad dějin.

Velmi osobní byl i Pláč koruny svatováclavské, článek Jana Zahradníčka. Vzhledem 
k délce i celkovému ladění v něm však prakticky zcela chybí snaha o racionální zdůvod-
nění prezentovaných postojů a o podložení tvrzení věrohodnými argumenty. Právě onu 

„iracionalitu“ však pokládáme za výmluvný důkaz skutečnosti, že i Jan Zahradníček psal 
o problematice, jež se ho silně dotýkala a od níž se nedokázal zcela distancovat.

Rovněž Václav Černý i Jakub Arbes v pláčích/křicích vycházeli z vlastních zkušeností 
a pokoušeli se podat svědectví o událostech, jež prožili. Zatímco Jakub Arbes pro svou 
knihu zvolil podobu kronikářského záznamu, v němž podrobně vylíčil všechny politicky 
důležité události popisovaného období, Václav Černý na rozdíl od něj dokumentární po-
dobu prózy obohatil i o četné úvahové pasáže.

Paralely se vyjevují také v souvislosti s okolnostmi vzniku a publikováním analyzova-
ných děl. Skutečnost, že všichni autoři měli komplikovaný vztah k vládnoucímu režimu 
či ideologiím, se totiž projevovala i v jejich publikačních možnostech. Nejpatrnější je to 
v případě Pláče/Křiku koruny české Václava Černého (společně s dalšími dvěma díly jeho 
Pamětí) a Křiku koruny svatováclavské Ladislava Jehličky.

Václav Černý psal Pláč koruny české od počátku 60. let a v roce 1970 plánoval jeho vy-
dání v Československém spisovateli, avšak po utužení normalizačního režimu byl celý 
náklad zničen. Z tohoto důvodu byl Pláč koruny české poprvé publikován až v roce 1977 
v nakladatelství Sixty Eight Publishers v Torontu. Knihu později převzala edice Rozmluvy 
v kooperaci s časopisem Svědectví a vydala ji jako svůj šestnáctý svazek.23 V Torontu ná-
sledně v 80. letech vyšly také další dva díly Pamětí. V roce 1992 byly Paměti publikovány 
souhrnně v nakladatelství Atlantis; druhý díl pod transformovaným názvem Křik koruny 
české.

Se jménem Alexandra Tomského a s nakladatelstvím Rozmluvy je spojen také Jehlič-
kův Křik koruny svatováclavské, jehož cesta k uveřejnění byla dokonce ještě složitější než 
v případě Černého Pamětí.24 Ladislav Jehlička sice Křik koruny svatováclavské prezentoval 

22 Přestože byl Arbes trestán za svou publicistiku, postihy se dotkly také jeho literární práce, např. v roce 1895 
bylo konfiskováno jeho romaneto Poslední dnové lidstva. CHARYPAR, Michal: Zákonem proti vládě : Občanská 
neposlušnost Jakuba Arbesa. Dějiny a současnost 33, 2011, 9, s. 33–34.
Více o práci Jakuba Arbese v Národních listech viz JANÁČKOVÁ, Jaroslava: Jakub Arbes – novinář. Praha 1987.
23 Rozmluvy vznikly v 80. letech v Londýně zásluhou publicisty a politologa katolické orientace Alexandra Tom-
ského zprvu jako edice stejnojmenného časopisu. Od roku 1986 pak fungovaly jako samostatné nakladatelství.
24 Je také nutné připomenout, že Jehličkův Křik koruny svatováclavské vznikal primárně jako polemika právě 
s Černého Paměťmi. Toto tvrzení můžeme doložit citací z Jehličkova článku Hlas k českým dějinám, v němž uvedl, 
že k záměru podat svědectví o katolících a republice byl povzbuzen právě četbou Václava Černého: Černý tam 
několikrát ohovárá Řád a Obnovu, a tak jsem si řekl, že jako jeden z posledních zbylých k tomu něco řeknu z druhé 
strany, aby si vnuci, když se jim náhodou dostane do ruky (Černý), neřekli, jaké ohavnosti to děda páchal. JEH-
LIČKA, L.: Křik koruny, s. 199. V průběhu čtení Křiku koruny svatováclavské jsme navíc stále utvrzováni v tom, 
že jsou to právě Černého Paměti, s nimiž Jehlička polemizoval a na jejichž konkrétní pasáže ve svém textu odka-
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jako text, který napsal víceméně pro osobní potřebu zachování vlastní paměti, avšak tento 
postoj je třeba brát s rezervou jako projev toposu skromnosti.25 Od konce 70. let se totiž 
pokoušel zprostředkovat Křik koruny svatováclavské čtenářské veřejnosti, nebo se veřej-
nému zpřístupnění alespoň nebránil. Úryvky a pasáže Křiku vycházely v samizdatových 
a exilových periodikách a především bylo zamýšleno jeho knižní vydání. Záměr však 
nakonec nebyl uskutečněn,26 stejně jako plánované vydání Křiku koruny svatováclavské 
v nakladatelství Academia v 90. letech. Kniha nakonec vyšla až v nakladatelství Torst na 
sklonku roku 2010.27

Zajímavé okolnosti doprovázely i uveřejnění článku Jana Zahradníčka Pláč koruny 
svatováclavské, který reflektoval mnichovské události roku 1938 a byl otištěn v časopise 
Obnova dne 15. října 1938. Následně byl publikován ještě jednou, a to v lednu roku 1939 
v časopise Akord. První verze článku byla především výrazem autorova rozhořčení a hněvu 
nad současným stavem českých zemí, které však byly ve verzi následně otištěné v Akordu 
značně oslabeny, a to tím, že Zahradníček odstranil nejkontroverznější pasáž článku, zá-
věrečný antisemitský výrok. Jeho vypuštění mohlo do jisté míry souviset se skutečností, že 
časopis Akord nebyl na rozdíl od Obnovy orientován politicky, ale spíše literárně, a proto 
se autor pokusil celkové vyznění článku poněkud zjemnit. Zůstává také otázkou, zdali to 
nebyl právě onen nezřetelný časový odstup, který obrousil a zahladil právě ty části textu, 
jež byly vyjádřením nejsilnějších autorových emocí, bolesti, šoku a bezradnosti z na-
stalé situace. Na příkladu Zahradníčkova článku se tak potvrzuje, že opatrnost historie 
při práci s tímto typem pramenů je do jisté míry na místě, neboť je v nich vedle autorské 
subjektivity demonstrován rovněž silný vliv vnějších okolností. Na druhou stranu je právě 
tato skutečnost zároveň nejinspirativnější, neboť jednoznačné výklady problematizuje, 
umožňuje je nasvítit z různých úhlů pohledu, a poskytnout tak co nejplastičtější pohled.

Kontroverzní Zahradníčkův text se dokonce stal součástí Křiku koruny svatováclavské 
Ladislava Jehličky, jenž v jedné z kapitol věnovaných událostem druhé republiky znovu 
prezentoval celý článek a opatřil jej vlastní interpretací. Jehlička v ní hledal kořeny Za-
hradníčkova antisemitismu, zdůrazňoval jeho katolické pojetí světa, připomínal společen-
ské a kulturní poměry konce 30. let a vypjatost pomnichovských dní. Z jeho komentářů je 
patrná snaha porozumět pohnutkám, jež Zahradníčka k sepsání textu vedly. Článek Jana 
Zahradníčka mu tak byl odrazovým můstkem k obhajobě politických postojů katolických 
intelektuálů z okruhu Obnovy.28

zoval. Křik koruny svatováclavské tak můžeme vnímat jako kritickou recepci Černého Pamětí, jež stála u zrodu 
Jehličkova textu a následně autora inspirovala k vlastnímu historickému pojetí zobrazovaných skutečností.
25 Podobně se topos skromnosti objevuje i v dalším analyzovaném díle, konkrétně v Pláči koruny české Jakuba 
Arbese. Ten v předmluvě ke druhému vydání knihy dopředu upozorňuje čtenáře na její možné nedostatky: Pro 
nespočetné množství drobných fakt a jmen nebylo ovšem lze ubrániti se tu a tam nějaké nesprávnosti, ať již opome-
nutím nějakého faktu, jež se na veřejnost vůbec nedostal, nebo jiným nějakým způsobem, zejména registrováním 
skutku, již původně nesprávně udaným. ARBES, J.: Pláč koruny, s. 7.
26 Nakladatelství Rozmluvy začalo připravovat Jehličkův Křik v britském Purley v roce 1987. O plánovaném vy-
dání svědčí také dvojice dopisů Alexandra Klimenta Ladislavu Jehličkovi dochovaná v pozůstalosti autora. V jed-
nom z nich Kliment píše Jehličkovi, že jeho knížka je již téměř hotová, a žádá jej o fotografii na úvodní stranu 
a o životopisná data. CHLÍBEC, Bohdan – PETRUŽELKOVÁ, Adéla: Ediční poznámka. In: JEHLIČKA, L.: 
Křik koruny, s. 559.
27 Editory tohoto vydání byli Adéla Petruželková a Bohdan Chlíbec. O možnostech a limitech edice blíže viz 
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Jana: Naléhavý křik Ladislava Jehličky. Česká literatura 59, 2011, 2, s. 459–462.
28 JEHLIČKA, L.: Křik koruny, s. 92–100.
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Poslední z analyzovaných děl, Pláč koruny české Jakuba Arbese, byl rovněž publikován 
dvakrát. Poprvé jako „neobjemné vydání“ na sklonku roku 1869, v němž se autor zabý-
val pouze událostmi roku 1868. Druhé, rozšířené vydání z roku 1893 bylo dovedeno až 
do roku 1873. Přestože text pojednával o krocích vídeňské vlády proti českému národ-
nímu hnutí a téma cenzury a útisku českého tisku v něm hrálo jednu z hlavních rolí, sám 
cenzurou zasažen nebyl. Tuto skutečnost můžeme vysvětlit především tím, že autor se ve 
druhém vydání zabýval ději starými dvě desetiletí, navíc mezitím již kritizovanými vládou 
Eduarda Taaffeho.

Ukazuje se tak, že autoři křiků/pláčů reflektovali události, jež osobně považovali za 
klíčové pro český národ, přičemž se buď orientovali k minulosti (Černý, Jehlička), anebo 
k aktuální situaci (Zahradníček, Arbes). Vzhledem k tomu, že přitom často kriticky hod-
notili i současnou vládu či režim, potýkali se s cenzurou (Václav Černý, Ladislav Jehlička), 
podléhali autocenzuře a snaze oslabit svá původní tvrzení úpravou podoby textu (Jan 
Zahradníček), či naopak cítili potřebu doplnit stávající verzi o další informace vzhledem 
k přetrvávající kritické situaci (Jakub Arbes). Prozkoumáme-li blíže skladbu základních 
charakteristik křiků/pláčů, nadneseně můžeme říci, že se „klasičtějším“ písemným his-
torickým pramenům v mnohém přibližují. Rovněž křiky/pláče prezentují nejen popis, ale 
také pokus o analýzu, interpretaci a hodnocení historických jevů, a to především v závis-
losti na ideových preferencích autorů. Skutečnost, že se v případě křiků/pláčů z 20. století 
jednalo o díla pojednávající o stejné historické epoše a lišící se hlavně optikou, s níž na ni 
nahlížela, jejich referenční hodnotu ještě zvyšuje. Otevírá totiž cesty pro různé náhledy 
téhož.

V souvislosti s výpovědní hodnotou křiků/pláčů se jako důležitý vyjevuje rovněž aspekt 
časového odstupu vzniku díla od popisovaných událostí, který, jak bylo uvedeno výše, 
bývá ostatně připomínán i v případě pamětí obecně. Ten, vzhledem ke skutečnosti, že 
obsahem analyzovaných křiků/pláčů byly události, jež se osobně dotýkaly nejen autorů 
těchto textů, ale rovněž celé země, jim do jisté míry poskytoval potřebný prostor k zohled-
nění širšího dějinného kontextu a částečnému otupění mnohdy až přílišné subjektivity 
pohledu. Tato skutečnost je nejzřejmější v případě Zahradníčkova Pláče koruny svatovác-
lavské, jehož objektivita je kvůli popsaným okolnostem vzniku zcela minimální. Avšak 
s odstupem několika let se i tento text stal pramenem svého druhu, když jej Ladislav Jeh-
lička zakomponoval do svého Křiku koruny svatováclavské.

Obsahová náplň a formální zpracování křiků/pláčů

Pro srovnání námi vybraných autorů a jejich křiků/pláčů je klíčová skutečnost, že všichni 
razantně obhajovali vybrané ideje a ideologie, což vždy stálo v základu obsahové náplně 
děl.29 Opět se nabízí v prvé řadě komparace Pláče/Křiku koruny české (či spíše všech tří 
dílů Pamětí) Václava Černého a Křiku koruny svatováclavské Ladislava Jehličky, v jejichž 
případě můžeme dokonce mluvit o vzájemných polemikách.

Rozsah díla je ohromující zejména v případě Černého Pamětí, máme-li na mysli všechny 
tři díly této velkolepé fresky, jež připomíná rozsudek nad českou společností ve 20. století, 

29 Tato skutečnost je nejpatrnější u Václava Černého, jehož můžeme označit za sympatizanta liberální demokra-
cie, a katolických autorů Ladislava Jehličky a Jana Zahradníčka, v jejichž případě můžeme hovořit o pravicově 
orientovaném katolicismu.
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často polemický ke všemu a všem.30 Subjektivita Černého Pamětí je dána zejména mo-
rálními soudy vyslovenými nad událostmi a osobnostmi moderních českých dějin, jejichž 
biografie je v díle rozsáhle představována. Z hlediska míry autorské subjektivity vyznívá 
podobně i zhodnocení Křiku koruny svatováclavské Ladislava Jehličky. Rovněž tento autor 
si počínal více jako publicista než jako historik, nenechával se svazovat potřebou přesné 
rekonstrukce zobrazovaných jevů a při vykreslování historických obrazů často nechával 
promlouvat své osobní sympatie.31

Podobnosti nalezneme rovněž ve struktuře obou knih a v jejich kompozičním záměru. 
Obě prózy lze charakterizovat jako záznam paměti a vzpomínek na určitý časový úsek. Tři 
díly Pamětí Václava Černého popisují rozmezí let 1921–1972. Ladislav Jehlička pracoval 
s časovou hranicí volněji, ale i v jeho případě ji lze určit poměrně přesně. Východiskem 
jeho úvah bylo období první a druhé republiky, přičemž vzpomínky pokračovaly poli-
tickými procesy 50. let, přes pokusy o rehabilitaci v 60. letech až po normalizační dobu 
70. let. Častými historickými exkurzy, např. do období husitství, pobělohorské doby či 
do 19. století, vždy směřoval k objasnění současného stavu věcí. Drobné odlišnosti lze 
následně zmínit v míře kompoziční důslednosti. Zatímco Černý postupoval systematicky 
vpřed prostřednictvím chronologického popisu událostí a vzpomínek na jednotlivé osob-
nosti, Ladislav Jehlička byl ve výrazu úspornější. Věnoval se pouze vybraným skutečnos-
tem, jež považoval za klíčové pro pochopení dějin 20. století. Časový úsek, kterému Černý 
věnoval tři samostatné díly Pamětí, tak zhustil do pouhých 199 stran rukopisu, čímž Křik 
koruny svatováclavské odlehčil a namísto kronikářského záznamu mu vtiskl podobu díla 
přinášejícího úvahy o podstatě a smyslu českých dějin.

Za obsahové jádro obou knih můžeme určit období druhé republiky a druhé světové 
války, a to i v případě Václava Černého, jenž psal ze tří dílů Pamětí právě Pláč / Křik koruny 
české jako první, a lze se tedy domnívat, že vzpomínku na problematická léta 1938–1945 
považoval za prvořadý úkol. To ostatně dokládá také existence úvodu, který v dalších dvou 
dílech chybí a v němž zdůvodnil myšlenkový záměr prózy: Proč mi vlastně stojí ještě dnes 
za to skládat tento nepraktický vzpomínkový počet? Nemohu se ohnat ničím lepším, než že 
je potřeba spravedlnosti pro lidi, které jsem měl rád, moje věčná bolest, jediná má bolest 
vskutku jitřivá. […] Nuže, nenechám je neoplakané, nenechám je nepohřbené. Nepřijali by 
mě jednou již mezi sebe, strašili by mě ve snu. Alespoň nad několika se zemí srovnanými 
a téměř již bezejmennými hroby chci obnovit rov a na něm radostná jména druhů, a pod ně 
vepsat stručnou paměť činů, jimiž obstáli ve zkoušce neštěstí.32 Jak je patrné z citovaných 
slov, charakter tohoto stěžejního dílu Černého Pamětí měl být především oslavný; jednalo 
se o osobní vzpomínku na přátele, hrdiny a jejich skutky či oběti v období druhé světové 
války. Je zajímavé sledovat, např. právě na příkladu reflexe Černého Pamětí, již v Křiku ko-
runy svatováclavské podal Ladislav Jehlička, jak se konečná realizace díla, nebo spíše její 
následná recepce a interpretace, mohou od původního autorského záměru zcela odlišovat. 
Různí vykladači si tak z recipovaných děl vybírají zejména ty skutečnosti, jež na základě 
vlastních stanovisek a preferencí pokládají za nejdůležitější.

Podobně zdůvodňující předmluva v Jehličkově Křiku koruny svatováclavské chybí, avšak 
autorský záměr a koncepce knihy byly představovány postupně, v každé její části. Také 

30 Srov. VLADISLAV, Jan: Muž dračích seteb. In: ČERNÝ, V.: Paměti III, s. 10.
31 Srov. MED, Jaroslav: Sršatec Ladislav Jehlička. Souvislosti 22, 2011, 2, s. 257.
32 ČERNÝ, V.: Paměti II, s. 6.
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zde se vzpomínalo na „spolubojovníky“, především z řad katolických intelektuálů, v pro-
cesu obnovy katolického života v Čechách. Jádro Jehličkova Křiku tvořily obhajoby kato-
lické publicistiky v časopisech Obnova a Řád a odhalování širokého dobového kontextu.

Na pozadí mnohých podobností zbývá odpovědět na otázku, v čem se Pláč/Křik koruny 
české a Křik koruny svatováclavské odlišovaly. Jednalo se zejména o patetičnost, oslavnou 
náladu prózy Václava Černého, s nimiž byly připomínány osobnosti, jichž si vážil a jejichž 
činy zamýšlel uchovat ve svých vzpomínkách. Ladislav Jehlička nahradil patos odlehče-
ným a věcně satirickým hodnocením událostí 20. století.33

Období druhé republiky, jež se stalo centrálním bodem Černého i Jehličkova díla, tvoří 
spojovací most mezi oběma prózami a Pláčem koruny svatováclavské Jana Zahradníčka. 
Literární historie hodnotí tento druhorepublikový publicistický text jako nenávistný pam-
flet,34 zoufalý počin básníka dokumentující jeho šok a zoufalství nad podepsáním Mni-
chovské dohody. Východiskem Zahradníčkova uvažování byl pocit národní hanby, jímž 
byl zaplaven po ztrátě území tradičně náležejících k zemím Koruny české. V článku se 
zaměřil především na hledání viníků, které nacházel v cizích vlivech.35 V těchto úvahách 
došel až k antisemitskému postoji, který dokládá poslední věta původní verze otištěné 
v časopise Obnova: Ale dříve než se začne s touto přestavbou, je potřeba vyřídit dvě otázky, 
které nevyřešeny by hatily všechno naše úsilí: otázku židovskou a s ní spojený problém zed-
nářských lóží.36

Poslední z pojednávaných textů, Pláč koruny české neboli Perzekucí lidu českého v letech 
1868–1873 Jakuba Arbese, vyšel jako soubor dokumentů. Přesto autor v předmluvě ke 
druhému vydání z roku 1893 upozorňoval čtenáře, že plné svědectví zohledňující všechna 
fakta o zobrazovaných letech je zcela nemožné a že důležitá fakta nemohou býti reprodu-
kována jinak nežli kuse a úryvkovitě.37 Kniha je poznamenána pozitivistickým myšlením 
a zcela naplňuje autorova slova: Dokud nebudou možny dějiny památného boje národa čes-
kého za nezadatelná jeho práva, nechť mluví pouhá fakta.38 Jedná se především o pokus za-
znamenat den po dni boj českého národa o větší autonomii v rámci habsburské říše.39 To 
se projevuje také v rozsahu, díky němuž dílo připomíná spíše kroniku nebo edici pramenů. 

33 Pokusy o nadnesené, satirické a vtipné pojetí se projevují např. v Jehličkově interpretaci událostí 50. let, kdy 
se stal jedním z odsouzených ve vykonstruovaném procesu: Vyšetřovatelé v té době přišli, jak sami zdůrazňovali, 
z továren, neměli patrně žádné speciální školení, jenom takový nějaký rychlokurz, a také o žádné vyšetřování asi 
nešlo, jenom o to, aby z nás vytloukli nějaké doznání; ostatně byli přesvědčeni, vskutku asi přesvědčeni, že jsme je 
chtěli připravit o socialistické vymoženosti, a podle toho s námi jednali. Nějaké zvláštní hrdinství nešlo provozovat; 
to jsi také lehce mohl přijít o život, což se některým tvrdošíjným i stalo. […] Jednou jsem taky dělal dřepy, stál 
u zdi na špičkách se vztaženýma rukama a říkal: ‚Jsem prohnaná liška prohnaná, jsem špion a lump.‘ […] Jindy 
referent poskakoval kolem mne, byl to malý sporý chlapík v námořnickém tričku (říkal jsem mu v duchu Pepíček od 
houpaček), a protože to trvalo velmi dlouho, potil se víc než já, byl při těle a já hubeňour, nakonec klesl u stolu do 
židle, dal si hlavu do dlaní a pravil tklivě: ‚Poslouchej Jehlo (tykali nám občas, aby nás potěšili), nejsme my oba dva 
voli? O sobě jsem to věděl už dávno, když to teď řekl vyšetřovatel i o sobě, no prosím. Za určitých okolností jsou stejně 
směšné oběti jako jejich kati. JEHLIČKA, L.: Křik koruny, s. 102.
34 MED, J.: Literární život, s. 254; MED, J.: Sršatec Ladislav Jehlička, s. 256.
35 MED, J.: Literární život, s. 254–255.
36 ZAHRADNÍČEK, J.: Pláč koruny svatováclavské, s. 1.
37 ARBES, J.: Pláč koruny, s. 5.
38 Tamtéž, s. 6.
39 Zmiňované problematice se Jakub Arbes věnoval již v článcích v Národních listech a později i v díle J. Ex. 
hrabě František Thun z Hohenšteina, c. k. místodržící v království Českém. CHARYPAR, M.: Zákonem proti vládě, 
s. 33–34.
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Arbes se držel přísně chronologického řazení popisovaných událostí a vlastní vzpomínky 
prokládal svědectvím pramenů nejrůznější povahy, zejména časopisů a odborných mo-
nografií. Arbesův referující způsob podání navíc můžeme vysvětlit i tak, že se jím snažil 
vyhnout cenzurním zásahům. Citátovým charakterem díla a tím, že v plném znění znovu 
publikoval články a dokumenty, které již jednou prošly cenzurním sítem, totiž paradoxně 
využil cenzuru pro vlastní „anticenzurní“ cíle. Soustředěním dokumentů v jeden obsáhlý 
celek navíc mnohonásobně zvýšil jejich účinek.40

Závěr

Pro analyzované křiky/pláče je charakteristické vzpomínkové ladění, publicistická forma, 
popis přesně vymezeného časového úseku českých dějin, se zaměřením na klíčové udá-
losti vývoje českého národa. Tato skutečnost je posilována i názvy jednotlivých děl, v nichž 
je akcentováno teritoriální vymezení zemí Koruny české /svatováclavské a prostřednic-
tvím klíčových slov křik /pláč také návaznost na tradici alegorických textů starší české 
literatury, v nichž byl zdůrazňován nářek nad nezvratnou skutečností, nejčastěji v rovině 
politické a společenské.

Pro křiky/pláče je dále charakteristické citové zaujetí autorů, kteří vystupovali nejen 
jako pozorovatelé dějin, ale především jako jejich přímí účastníci. Jako takoví vždy sloužili 
nějaké ideji, ať už se jednalo o oslavu hrdinů českého národa (bojovníci proti nacismu, 
Pláč/Křik koruny českého Václava Černého), nebo naopak o obhajobu činů skupiny lidí 
se specifickými zájmy (katoličtí intelektuálové v období druhé republiky, Křik koruny sva-
továclavské Ladislava Jehličky), či konkrétní myšlenky (větší autonomie českého národa, 
Pláč koruny české neboli Perzekuce lidu českého v letech 1868–1873 Jakuba Arbese). Z to-
hoto výčtu se vymyká především Pláč koruny svatováclavské Jana Zahradníčka, a to nejen 
rozsahem, ale také tématem a kompozičním uspořádáním. Právě Zahradníčkův text však 
uvažování o křicích/pláčích, zejména těch z 20. století, vyhrocuje a těsněji všechna díla 
propojuje. Nejenže byl reflektován v knize Ladislava Jehličky a přeneseně rovněž Václava 
Černého. Můžeme jej také chápat jako jeden z výrazných symbolů publicistiky katolic-
kých autorů pravicové orientace v druhé republice, jež se stala jedním ze stěžejních témat 
křiků/pláčů z 20. století. Problematická 30. léta v nich v obecnější rovině sloužila jako 
výmluvný příklad historické epochy, v níž byl český národ podroben nejtěžším zkouškám. 
Závěrem můžeme doplnit, že o letech, která byla pro formující se český národ značně ob-
tížná, pojednával rovněž Jakub Arbes jako zástupce 19. století.

Citovost, vypjatost, často i extatičnost křiků/pláčů, s výjimkou Arbesovy prózy dopro-
vázeny rovněž morálními soudy nad českou společností, značně oslabuje jejich objektivitu, 
což do jisté míry snižuje jejich hodnotu jako historického pramene. Je však třeba si uvědo-
mit, že autory nebyli historikové, ale spisovatelé a publicisté, kteří sledovali do jisté míry 
odlišné cíle. Neusilovali pouze o zcela přesné zachycení historických obrazů, ale chtěli 
potenciálním čtenářům zprostředkovat vlastní interpretaci, ovlivněnou prožitými život-
ními osudy i ideovými preferencemi.

Přesto se domníváme, že neobyčejné zaujetí sledovaných autorů politickými a spole-
čenskými událostmi i specifická obsahová náplň dělá z křiků/pláčů textový projev, v němž 
se odráží konflikty spojené s dějinami českého národa. Jako takové křiky/pláče fungují 

40 Tamtéž.
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nejen jako literární/publicistická díla, ale rovněž jako historický pramen. Přestože jsou 
nositeli všech „neřestí“, které historiografie zmiňuje v souvislosti s tímto typem pramenů, 
mohou nabídnout i nové přístupy k interpretaci dějin. Pro historickou analýzu je pod-
nětné především zkoumání motivace autorů a způsob, jakým se odrazila ve výsledné po-
době těchto děl. Stávají se tak, podobně jako jiné historické prameny, dokladem o ideové 
podmíněnosti výkladu dějin v různé době a o vlivu osobních, společenských a kulturních 
zkušeností na přístup autorů k vybraným historickým jevům.

Zusammenfassung

Planctus als historische Quelle : Das Beispiel der Werke von Václav Černý, Ladislav Jehlička,  
Jan Zahradníček und Jakub Arbes
Jana Davidová Glogarová

In dem interdisziplinären Ansatz widmet der Verfasser seine Aufmerksamkeit dem Planc-
tus und seiner Beziehung zur Geschichte. Er stellt die bitterlichen Klagen als Texte vor, 
die einem ausersehenen Gedanken dienen (Verherrlichung der Heroen der tschechischen 
Nation, Verteidigung einer Menschengruppe mit spezifischen Interessen oder einer kon-
kreten Idee). Obwohl nicht die Historiker, sondern eher die Schriftsteller und Publizisten 
als Verfasser dieser Gattung zu gelten haben, die starke Inanspruchnahme politischer und 
sozialer Ereignisse macht diese Texte zur spezifischen Äußerung, in der sich die Konflikte 
widerspiegeln, die mit der Geschichte der tschechischen Nation verbunden sind. Deswegen 
können sie der Geschichtsforschung neue Ansätze zur Interpretation der Geschichte bieten. 
Für die historische Analyse ist es anregend insbesondere die Motivation der Verfasser zu 
untersuchen, die sie zur Niederschrift der Werke führte und außerdem auch die Art und 
Weise wie die Motivation in dem konkreten Werk zum Ausdruck kam. Sie werden somit zum 
beredeten Ausdruckideologischer Bedingtheit der je zeitgenössischen Geschichtsinterpre-
tation wie auch der Einflussnahme von persönlichen, sozialen und kulturellen Erfahrungen 
der Autoren auf ihre ideelle Präferenzen und Ansätze zu den ausersehenen Geschichtser-
scheinungen.


