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Anotace 

 Tato bakalářská práce se v první řadě věnuje převážně analýze knižně vydaných esejů 

Václava Cílka, s ohledem na jeho ediční a překladatelskou činnost.  Jsou zde analyzovány 

obecné tematické, stylistické a žánrové, respektive komunikační prostředky a postupy.  

Rozborem děl se práce snaží dobrat k základním tendencím Cílkova psaní a myšlenkových 

strategií, které jsou dokázány konkrétními příklady. Cílkova tvorba je prezentována v širším 

kontextu novodobé české esejistiky, se zřetelem na její vývoj po roce 1989. 

 

Klíčová slova 

 Václav Cílek, esej, motivicko-tematická analýza, jazykové – stylistické prostředky, 

komunikace se čtenářem, žánr, česká esejistika 

 

Abstract 

This thesis analyzes essays of Václav Cílek with respect to his editorial and translation 

activity. Analyzed are general themes, stylistics and genre approaches. This analysis reflects 

the typical tendencies of Cílek´s writting and thought strategies, which are supported by 

specific example. Literary creation of Václav Cílek is presented in context of  modern Czech 

essays with respect to its development after the year 1998 in the territory of Bohemia. The 

thesis also describes the definition of essay and its origin in the territory of Czechia. 
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Úvod 

   Tato Bakalářská práce je věnována esejistice Václava Cílka. Na jedné straně 

seriózního vědce a na té druhé (a možná zajímavější) zaníceného polyhistora mísícího exaktní 

vědy s esoterikou, filosofií a zejména s vlastní intuicí a rozumem. 

První kapitola Esej jako literární útvar (esej - mezi uměním a vědou) pojímá esej 

z odborného hlediska a jejím cílem je vytyčit jakési v tomto případě alespoň pomyslné 

hranice určující jeho žánrová, jazyková, stylistická a tematická pravidla. S pomocí odborné 

literatury nahlédneme do historie vzniku eseje. Dále se práce zabývá jeho pozdějším vývojem 

a podobě, respektive pozici v současné české literatuře a to především po roce 1989. Pro 

doplnění historických faktů ke vzniku a vývoji eseje po roce 1989 jsem využila odborné 

literatury, jejíž seznam je uveden na konci práce. 

Praktickou část práce předchází teoretická charakteristika Václava Cílka jako autora 

esejistických textů a to s ohledem na jeho rozsáhlou ediční a překladatelskou činnost. 

Následuje analytická část, jejímž cílem je motivicko-tematický, jazykový, stylistický a 

žánrový rozbor. Zkoumány jsou rovněž Cílkovy obecné literární prostředky a postupy, 

v neposlední řadě také jeho komunikace se čtenářem. Práce dává možnost nahlédnout do 

autorových schopností propojovat témata, která se zdají býti nepropojitelná, umění nazírat na 

věci z neokoukaných stran a poukazuje na jeho spisovatelskou zručnost, která dokáže povýšit 

odbornou literaturu na velmi poutavé čtení, jehož součástí je i hlubší poznání světa a sebe 

sama. 

  Analýzu autorovy tvorby opřeme o konkrétní vybrané tituly s přihlédnutím k jeho 

další esejistické činnosti. Rozboru budou podrobeny esejistické celky: Krajiny vnitřní a 

vnější
1
, Tsunami je stále s námi

2
, Makom kniha míst

3
, Krajina z druhé strany: poznámky ke 

Knize závojů a čar
4
, které nabídnou pohled na průřez autorovou tvorbou, neboť se jedná o 

nashromážděné texty z průběhu posledních desítek let semknutých právě v těchto titulech. 

Metodologickým postupem je analytická práce se samostatnými texty na základě 

                                                 
1
 CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější: texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového 

štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-29-2. 
2
 CÍLEK, Václav. Tsunami je stále s námi: eseje o klimatu, společnosti a katastrofách. Ilustrovala 

WERNISCHOVÁ, Helena. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-22-2. 
3
 CÍLEK, Václav. Makom: kniha míst. Praha: Dokořán, 2004. ISBN 80-86569-91-8. 

4
 CÍLEK, Václav. Krajina z druhé strany: poznámky ke Knize závojů a čar. Praha [i.e. Břeclav]: Malovaný kraj, 

2009. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. ISBN 978-80-903759-5-6. 
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jejich vybraných aspektů. Rozbor motivicko-tematické výstavby, jazykových a stylistických 

prostředků, zkoumání Cílkovy komunikace se čtenářem a žánrových hranic jeho esejů. Tyto 

postupy jsou doloženy na doslovných citacích z hlavních pramenů. 

1. Esej jako literární útvar (esej mezi uměním a vědou) 

 

1.1. Historie vzniku eseje na území Čech 

 

O historii vzniku eseje nenalezneme v české literatuře příliš přímých dokladů, a to          

ani o dobovém přijetí žánru a o záměrech jeho tvůrců.
5
 Což potvrzuje i Josef Kroutvor v knize 

Poznámky a dobrodružství: poznámky k eseji
6
, kde poukazuje na fakt, že povědomí o tom, co 

je esej, je v Čechách značně nejasné.
 7

 Eva Taxová zase přisuzuje „nezájem“ naší 

historiografie tomu, že esej snadno splývá s tou oblastí, s níž je spojen svým zrodem. Přesto 

definic, které se o uchopení termínu eseje pokoušejí, je mnoho. 

  Lidé si jej často pletou s fejetonem či jiným publicistickým textem, ale ne každý volný 

text je esej.
 8
 Poukázala bych také na fakt, že na mnohých školách je esej jakousi 

cvičnou/pokusnou prací k uvedení do literární nebo slohové zručnosti, což odpovídá zejména 

angloamerické tradici a vlivu jejich zvyklostí na průběh výuky i v jiných předmětech než 

v angličtině, jejíž postavení je v současnosti významné. K tomuto faktu se vztahuje i  původ 

slova esej, které přišlo do Čech a na Moravu z angličtiny, kde se píše „essay“. Původ žánru je 

francouzský a výraz „essai“ znamená „pokus“
 9

, poté se rozšířil do angličtiny a následně se 

probojovává do ostatních kultur.
 
Jde tedy o strukturu myšlení opřenou o různorodá témata. 

V hledání a fantazii spočívá půvab eseje. Východiskem je instinkt a inspirace, pokračování je 

metoda.
 10

  

 Starší literární příručky datují zrod české esejistiky vesměs až s generací 90. let 19. 

století, náběhy k esejismu se ojediněle objevují v naší tvorbě už dříve v 19. století, avšak 

                                                 
5
 TAXOVÁ, Eva (ed.). Experimenty: český literární esej z přelomu 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: Melantrich, 

1985, 277 s. České myšlení, sv. 12. bez ISBN, s. 7. 
6
 OSVALDOVÁ, Barbora – KOPÁČ, Radim – BALVÍN, Jaroslav (eds.). Pokusy a dobrodružství: poznámky k 

eseji. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, 144 s. ISBN 978-80-246-1498-4. 
7
 Tamtéž, s. 21. 

8
 Tamtéž, s. 21.  

9
 Tamtéž, s. 71. 

10
Tamtéž, s. 22. 
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skutečný rozkvět českého eseje nastává právě na přelomu 19. a 20. století.
11

 Na rozdíl 

od klasické evropské esejistiky, jejíž zrod se datuje vydáním Montaignových esejů v 16. 

století. Michel de Montaigne původní obsah tohoto žánru pojmenoval konkrétně v roce 1580.
 

12
 Na rozhraní 19. a 20. století se český esej postupně stává součástí proudu soudobého 

písemnictví a stal se také prvkem kritiky, poezie, publicistiky i filozofie a především tzv. 

uměnovědné literatury.
13

  

 Na sklonku století se z rozporů a krizí rodí nová podoba literatury, kritiky i 

žurnalistiky. Esej se tak stává vhodným útvarem pro experiment.
14

 Osu vývoje české 

esejistiky pojíme s díly literárních tvůrců a kritiků, jakými byli například: F. X. Šalda, po 

němž přicházeli další spisovatelé, kritici a publicisté, jako O. Březina, M. Marten, J. Karásek 

ze Lvovic, O. Fischer nebo také v pozdějších letech J. Fučík. Osobitou oblast meziválečné 

tvorby představuje esej filozofická, nejvýrazněji zastoupena dílem L. Klímy, T. Trnky či E. 

Rádla. Funkce, struktura a také okruh čtenářstva eseje se během vývoje proměňovaly. Ve 

svých počátcích měl esej knižní podobu. Esej sice vyšel z filozofické úvahy, jeho pozdější 

vývoj je však již těsněji spjat s rozvojem novodobé žurnalistiky.
15

 Esejistické formy bylo také 

později využíváno v kulturně politické propagaci apod., docházelo i k častější kontaminaci 

jinými publicistickými žánry, s čímž souvisel i onen částečný přesun eseje do novin (např. 

fejetonní rubriky). V předválečném období procházel esej modifikacemi, které jej změnily 

v žánr určený širšímu okruhu čtenářů.
16

 Ve čtyřicátých letech například můžeme hovořit o J. 

Chalupeckém, jehož některé texty jsou programními eseji, zejména Svět, v němž žijeme 

(1942) a Smysl moderního umění (1944). Osudy eseje v době poválečné (a současné) 

provázejí širší úsilí o svobodu a pravdivost poznání, o rozšiřování prostoru nezávislé 

umělecké tvorby a překonávání duchovní izolace. Nezřídka proto eseje vznikaly a působily 

v podzemí či v exilu. Oficiální marxisticky orientovaná literární esejistika zůstala v případě 

výraznějších stylistů, jako byli J. Taufer nebo například V. Dostál, zatížena ideologickým 

apriorismem. Pro 70. a 80. léta 20. století je příznačná esejizace témat politických, 

filozofických, sociologických, historických, náboženských a kulturních. Dokladem tohoto 

směřování jsou texty V. Havla, která ruší tabu a kontrastují s vyprázdněným jazykem 

                                                 
11

TAXOVÁ, Eva (ed.): Česká esejistika, Praha 1976. bez ISBN, s. 5. 
12

 OSVALDOVÁ, Barbora – KOPÁČ, Radim – BALVÍN, Jaroslav (eds.). Pokusy a dobrodružství: poznámky k 

eseji. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, 144 s. ISBN 978-80-246-1498-4, s. 71.  
13

 TAXOVÁ, Eva (ed.). Experimenty: český literární esej z přelomu 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: Melantrich, 

1985, 277 s. České myšlení, sv. 12. bez ISBN, s. 8. 
14

 TAXOVÁ, Eva (ed.): Česká esejistika, Praha 1976. bez ISBN, s. 5. 
15

 Tamtéž, s. 24. 
16

 Tamtéž, s. 31. 
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marxisticky pojímaných „společenských věd“, kde podává kritickou analýzu socialistických 

poměrů. Dále můžeme hovořit o autorech jako: J. Patočka, E. Bondy, V. Bělohradský, I. 

Klíma a tak dále, tyto práce se pro běžného čtenáře zpřístupnily vesměs až po roce 1989.
17

 

Celkové uvolnění po sametové revoluci nastolilo dobu, která již není ničím zastřená a lze 

svobodně vyjadřovat různorodé názory, což přeje dalšímu rozvoji esejistiky. Navzdory tomuto 

faktu dle Antologie nové české literatury 1995-2004
18

 esejistická tvorba nastupující literární 

generace ustupuje do pozadí nebo se přesouvá pod křídla jiných literárních nebo odborných 

útvarů a textů. Esej „rozšiřuje“ a nechává svými esejistickými pasážemi prostoupit svou 

prozaickou, lyrickou a dramatickou tvorbu.
19

 Mezi „staršími autory je však jmen dostatek, 

jmenujme například: J. Opelíka, F. Listopada, E. Koháka, M. C. Putnu, P. Krále. V neposlední 

řadě také autoři blízcí tvorbě V. Cílka, tedy autoři věnující se ekologické nebo obecně 

přírodovědné tematice jako jsou: J. Keller, E. Kohák, S. Komárek. 

 

1.2. Žánrová identita eseje 

 

Vymezit žánrovou identitu eseje i po prostudování náležité odborné literatury je 

poměrně nejistá záležitost. Otazníky nad jeho charakterem a rozpětím se vynořují i v těch 

literaturách, v nichž už dávno zaujal pevnou pozici.
20

  Což potvrzuje již výše zmíněna Eva 

Taxová, která rovněž hovoří o problematické totožnosti eseje ve svých studiích.   

 Moderní žánr eseje měl již své dávné předchůdce v antické literatuře, zvláště ve 

filozofických rozpravách a dialozích. Což provází jeden jeho typický rys: esej je svou 

podstatou monolog, je to však monolog přizpůsobený potřebám komunikace, zjevně 

projevované tendenci navazovat rozhovor se čtenářem.
21

 V odborné literatuře však nalezneme 

ještě jeden zajímavý typ eseje – esej dialogizovaný. Téma je tu tedy rozvíjeno ve formě 

dialogu. Autor nevystupuje sám, ale předává slovo postavám a počíná si téměř jako epický či 

dramatický autor. Tato podoba eseje většinou vyplývá ze snahy demonstrovat protikladnost 

stanovisek nebo i vnitřní protikladnost a mnohostrannost projednávané otázky. Dialogizace 

                                                 
17

 MOCNÁ, Dagmar – PETERKA, Josef (eds.). Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. 

ISBN 80-7185-669-X, s. 181. 
18

 Antologie nové české literatury 1995-2004. Vyd. 1. Praha: Fra, 2004. ISBN 80-86603-22-9. 
19

 OSVALDOVÁ, Barbora – KOPÁČ, Radim – BALVÍN, Jaroslav (eds.). Pokusy a dobrodružství: poznámky k 

eseji. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, 144 s. ISBN 978-80-246-1498-4, s. 17. 
20

 TAXOVÁ, Eva (ed.). Experimenty: český literární esej z přelomu 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: Melantrich, 

1985, 277 s. České myšlení, sv. 12. bez ISBN, s. 8. 
21

 Tamtéž, s. 10. 
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byla oblíbenou formou esejistiky na přelomu 19. a 20. století (např. Miloš Marten, Josef 

Čapek, Vojtěch Jirát).
 22

 Do jisté míry lze za počátek takového přístupu považovat 

Jungmannovo Dvojí rozmlouvání o jazyku českém, byť zde Jungmann navazuje na 

osvícenskou tradici kritického myšlení, případně na barokní formy dialogických sporů.  

 Při analýze eseje, je nutné respektovat proměnlivost jeho variant, ovlivňují jej, kromě 

osobnosti autora, také rozdíly podmíněné historickými, dobovými ideály společenskými i 

estetickými, aktuální tematikou a slovesnými zvyklostmi.
23

 Esej lze pojímat různě, definice 

většinou oscilují mezi výkladem širším a užším. V širším smyslu, prosazujícím se pod vlivem 

angloamerické tvůrčí zkušenosti a tradice, je žánr chápán jako písemná práce nebo kompozice 

na zadané téma, ke kterému musí autor prostudovat příslušnou literaturu, a pak napsat stať, 

kde mimo jiné vyjádří vlastní názor.
24

 V užším smyslu jde o žánr na rozhraní publicistiky a 

krásné literatury, jeho území však není přesně ohraničeno a někdy se vychyluje více k věcné 

literatuře, k odborné úvaze, jindy přesahuje do umělecké prózy nebo příbuzných 

publicistických žánrů jako je causerie
25

 či črta.
26

 Využívá celou paletu jazykových prostředků: 

metafory, přirovnání, citáty, nadsázku, příklady, tzv. okřídlená spojení apod. V této podobě 

bývá uveřejňován v časopisech, kulturních přílohách novin nebo knižních souborech.
27

 Když 

se zaměříme na hranice rozsahu eseje, zjistíme, že žádné takové rozsahové omezení 

neexistuje. Esej může mít rozsah několika řádků (jak to nalezneme u některých Cílkových 

esejů např.: Tvorba geodiverzity), nebo naopak několik set stran (Josef Šafařík: Cestou 

k poslednímu). Autor se snaží jiným způsobem výkladu vyvolat čtenářův zájem o určitý 

problém. Esej se tak zformoval ve svérázný druh sebevyjádření, váže se sice k realitě, k faktu, 

k věcnému sdělení, ale zahrnuje i možnost uměleckého osvojení. Nápadná umělecká stylizace 

je ovšem příznakem mladších vývojových podob eseje (esejistika přelomu 19. a 20. století).
28

 

Styl eseje je záměrně estetizován, pro posílení plastičnosti výrazu využívá bohatý slovník a 

figury a tropy. Zároveň omezuje odbornou terminologii a dává obvykle přednost volnější 

kompozici.
29

 

                                                 
22

 TAXOVÁ, Eva (ed.): Česká esejistika, Praha 1976. bez ISBN, s. 16. 
23

  Tamtéž, s. 6.  
24

 OSVALDOVÁ, Barbora – KOPÁČ, Radim – BALVÍN, Jaroslav (eds.). Pokusy a dobrodružství: poznámky k 

eseji. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, 144 s. ISBN 978-80-246-1498-4, s. 6. 
25

 Druh publicistické úvahy, vyznačuje se lehkostí a vtipností podání. 
26

 TAXOVÁ, Eva (ed.): Česká esejistika, Praha 1976. bez ISBN, s. 6. 
27

 OSVALDOVÁ, Barbora – KOPÁČ, Radim – BALVÍN, Jaroslav (eds.). Pokusy a dobrodružství: poznámky k 

eseji. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, 144 s. ISBN 978-80-246-1498-4, s. 6. 
28

 TAXOVÁ, Eva (ed.). Experimenty: český literární esej z přelomu 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: Melantrich, 

1985, 277 s. České myšlení, sv. 12. bez ISBN, s. 9. 
29

 MOCNÁ, Dagmar – PETERKA, Josef (eds.). Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. 
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   Esej bývá dále charakterizován jako slovesný projev, v němž se spojují rysy odborné a 

umělecké literatury, nachází se na pomezí několika žánrů a nabízí se mu jak věda, tak i umění 

(filozofie, psychologie, sociologie nebo literatura – tvrdí Josef Kroutvor
30

). V našem 

zkoumání Cílkovy esejistiky, však narazíme i na jiná témata, která se zprvu zdají být spíše 

vědecká. Ovšem jejich „vědeckost“ se zde rovnoměrně prolíná i s uměleckou stránkou a 

celkové působení textů je zaceleno vlastní intuicí a rozumem. 

 

  Podle Encyklopedie literárních žánrů
31

 zní definice takto „Základní typologické 

rozpětí dané rozdílnou poetikou představuje: 

1. esej básnická, imaginativní, hlásící se k umělecké próze (M. Maeterlinck, O. Březina), 

2. esej odborná, prokazující autorovu erudici, racionalitu, metodičnost, využívající 

terminologie, faktických poznatků i bílých míst sociálních věd inklinující k odbornému stylu 

(H. Taine, V. Černý, S. Komárek) a  

3. esej publicistická, blízká fejetonu, orientovaná na poutavé, duchaplné, odlehčené, nezřídka 

humorné popovídání se čtenářem, sledující též záměr popularizační, mravokárný, polemický 

či přesvědčovací (G. K. Chesterton, K Čapek).“
32

 

 V knize
33

 Jiřího Opelíka však nacházíme další rozčlenění eseje i s konkrétními autory. 

V tomto případě dělí Opelík esej na esej programní (Karel Čapek – Literární poznatky o 

lidskosti, S. K. Neumann - Oltář umění a nový patos), dále pojmenovává esej portrétní, 

kterým se zabývali například Vítězslav Nezval a Josef Hora. Esej poetologický (Albert 

Vyskočil – Řád poezie a řád prózy, Vladislav Vančura – Poznámky o humoru). Seznamuje nás 

i s tvůrci karatelského eseje, jako byly například Jiří Mahen – Jeho excelenci panu markýzovi 

d´Afterglow, velvyslanci měsíční říše v Praze či F. X. Šalda a jeho Kritika tvořivá. Poslední 

z výčtu je esej reflexivní (František Balej - Nikdy víc). Kontaktními žánry, z nichž esejistické 

postupy často vycházejí, jsou filozofický dialog, traktát, portrét, pamflet, polemika, fejeton, 

                                                                                                                                                         
ISBN 80-7185-669-X, s. 175. 
30

 OSVALDOVÁ, Barbora – KOPÁČ, Radim – BALVÍN, Jaroslav (eds.). Pokusy a dobrodružství: poznámky k 

eseji. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, 144 s. ISBN 978-80-246-1498-4, s. 22. 
31

 MOCNÁ, Dagmar – PETERKA, Josef (eds.). Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. 

ISBN 80-7185-669-X. 
32

 OSVALDOVÁ, Barbora – KOPÁČ, Radim – BALVÍN, Jaroslav (eds.). Pokusy a dobrodružství: poznámky k 

eseji. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, 144 s. ISBN 978-80-246-1498-4, s. 6. -7. 
33

 OPELÍK, Jiří (ed.): Lehký harcovník. Antologie českého literárního eseje. Léta desátá a dvacátá 20. století, 

Praha 1986, bez ISBN. 
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causerie, studie, přednáška, manifest, aforismus.
34

 

Na základě dosud řečeného musíme konstatovat, že esej je obor, který má poměrně 

široké rozpětí a přibližuje se více k tomu či onomu pólu, proto je těžké a celkem nemožné 

zcela přesně a jednoznačně určit hranici tohoto žánru. Stejně nesnadné je také rozlišení rysů 

obecných, které vyplývají z povahy eseje a rysů individuálních, jež vyznačují osobní styl.
35

 

 

1.3. Tématika eseje 

 

Základem eseje je jeho téma, které může být „věčné“, jako jsou Bůh, láska, zlo apod. 

nebo také témata „časová“ – politické události, novinky v kultuře apod.  Kromě promýšlení 

tématu je také většinou nezbytně nutné prostudovat co nejvíce informací, ale i jiná hodnocení 

dané „problematiky“ (netýká se např. eseje literárního – O. Březina ad.). Nalezené texty nás 

mohou upozornit na aspekty tématu, na něž jsme sami nepřišli.
36

 

 Esejistický styl sám o sobě ještě netvoří základ žánru, podstatně jsou především ty 

složky, které udávají obsahové zaměření. V eseji si nejčastěji uplatňuje tematika z kulturního 

a kulturně politického života, z umění, literatury, filozofie, objevují se i problémy z oblasti 

politické a sociální.
37

 Při psaní eseje je volba tematiky stěžejní, protože s ní úzce souvisejí i 

tvárné zvláštnosti a specifický esejistický styl, na který mají vliv například i zacílení na určitý 

typ čtenáře a zvláštní způsob sdělování faktů.
38

 Hovoříme tedy o určitém druhu komunikace, 

z čehož vyplývá, že komunikační a rétorický aspekt eseje patří ke klíčovým rysům žánru a 

měly by být s náležitým důrazem též analyzovány. 

  K historii žánru eseje, jeho charakteru a vymezení toho, kdo má schopnost být 

„dobrým“ esejistou, nalezneme mnoho v knize Pokusy a dobrodružství, poznámky k eseji
39

. 

Dvacet jedna různých českých autorů, odkazujících se i na esejistiku zahraniční, nám nabízí 

několik interpretací, a to nejen jak esej psát, ale také jak se k němu stavět jako čtenář a o jaký 

útvar se v případě eseje vlastně jedná. Například dle básníka Ivana Wernische je esej spíše 

                                                 
34

 MOCNÁ, Dagmar – PETERKA, Josef (eds.). Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. 

ISBN 80-7185-669-X, s. 176. 
35

 TAXOVÁ, Eva (ed.): Česká esejistika, Praha 1976. bez ISBN, s. 10. 
36

 OSVALDOVÁ, Barbora – KOPÁČ, Radim – BALVÍN, Jaroslav (eds.). Pokusy a dobrodružství: poznámky k 

eseji. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, 144 s. ISBN 978-80-246-1498-4, s. 94. 
37

 TAXOVÁ, Eva (ed.): Česká esejistika, Praha 1976. bez ISBN, s. 7. 
38

  Tamtéž, s. 7. 
39

 OSVALDOVÁ, Barbora – KOPÁČ, Radim – BALVÍN, Jaroslav (eds.). Pokusy a dobrodružství: poznámky k 

eseji. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1498-4, s. 94. 
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básnická disciplína, naopak Petr Král nabízí pohled na esej jako na brilantně zpracovaný text 

na odborné téma s potřebnými znalostmi/prostudováním dané problematiky. A opět narážíme 

na pojem takzvané uměnovědy, jenž je syntézou obou předchozích „definic“, protože pro 

esejistickou tvorbu je příznačné spojení schopností a předpokladů odborných a uměleckých. 

Esej může vyvolat i silný estetický prožitek. V tom má rovněž blízko k uměleckému 

dílu. Je tu však určitý rozdíl. V eseji se neocitáme natrvalo ve světě umělecké fikce, třeba 

epických dějů. Esej jen z části zobecňuje poznatky a zkušenosti tímto uměleckým způsobem. 

Jeho základ je úvahový. Přesahy do umění mohou býti velmi výrazné, avšak, jak už bylo 

řečeno, pro esej je typické, že spojuje rysy odborné literatury, umění a publicistiky v osobitý 

syntetizující žánr, který má své místo na pomezí těchto oblastí.
40

  

 Podstatnou částí esejistického textu jsou jeho jazykové a stylistické vlastnosti, které 

čtenáře provázejí daným tématem. Stylistické a jazykové projevy v eseji jsou provázanými 

prvky každého esejistického textu. Esej standartní všeobecně řadíme do stylu odborného 

(nachází se zde také například: kritika, recenze, glosa, úvaha – v průběhu práce budeme 

sledovat i jejich podobnost s esejem). Jazykové prostředky jsou pro typ odborného eseje 

spisovné, kultivované a především dobře srozumitelné, což podporuje důsledná výstavba 

jednotlivých vět. Dochází k častému výskytu odborných/vědeckých pojmů, číselných údajů či 

historických faktů, nechybí však ani nádech poetičnosti, jež textu dodává odlehčenější ráz. Ve 

smyslu „odhutnění“ textu. 

 Jak jsem již zmínila, u standartní eseje je úzká hranice mezi stylem odborným a 

publicistickým, často se také prolínají, a proto není bezpečně jisté, je v tomto případě 

dogmaticky oddělovat. Hovoříme o publicistickém charakteru eseje, který mu dodává na 

„čtivosti“. Esej nechává prostor pro uvažování a myšlení čtenáře, můžeme tedy 

charakterizovat esej také tím, že má charakter publicistické úvahy s mnohdy odborně 

laděnými tématy.
41

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 TAXOVÁ, Eva (ed.): Česká esejistika, Praha 1976. bez ISBN, s. 19. 
41

 Tamtéž, s. 20. 
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2. Václav Cílek esejista 

 

Tuto část bakalářské práce věnuji Cílkově esejistické tvorbě v širším pojetí. Ponořím se do 

serióznosti vědy a historie proplétající se s transcendentálními úvahami a mýty. Cílkův esej, to 

je opravdu esej na pomezí vědy a umění. Přiblížím jeho přístup ke krajině, historii a lidské 

společnosti a také jeho schopnost být špičkovým pozorovatelem a analytikem. 

  Václav Cílek se narodil 11. května 1955 v Brně Židenicích. Ukončil základní školní 

docházku a odcestoval za otcem do Tanzanie, kde navštěvoval svahilsko-anglickou školu a 

prošel kus Afriky. Následně se vrátil zpět do své rodné země a nastoupil na Střední 

průmyslovou školu Příbram. Po vystudování přírodovědecké fakulty – obor geologie na 

Univerzitě Karlově v Praze se jeho působení přeneslo nejprve do Hornického ústavu 

Akademie věd ČR, poté pracoval v Geologickém ústavu Akademie věd ČR, kde byl v letech 

2004 - 2012 ředitelem a působí zde dodnes. Publikoval přibližně 300 odborných článku a 

kolem 400 esejů, publikuje například ve Vesmíru či v Respektu.
42

  

  Jak jsem poukázala již v úvodu, přesto že se Cílek zabývá především vědou, změnami 

klimatu a interakcemi mezi přírodou a civilizací, dokáže být poutavým pozorovatelem a 

inspirujícím analytikem, který se zasloužil o popularizaci vědy. V jeho knihách nalezneme i 

přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě.  

 Necháme-li o eseji hovořit konkrétně Václava Cílka, konstatuje, že jakousi „definicí“ 

pro psaní mu byla slova dobrodruha Jeffa (přivydělával si psaním pro různé zeměpisné 

žurnály), která si zapamatoval na celý život „Když v článku použiješ dvě klišé, tak celý ten 

útvar spokojeně odkráčí do prdele.“  Nápomocno v počátcích psaní mu pak bylo podle jeho 

vlastních slov určující setkání se dvěma eseji George Orwela, jehož vliv na „podmínky psaní“ 

Cílek v knize Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseij
43

 přiznává. Dále zmiňuje vlivy 

dalších autorů, mezi které řadí Vergilia, S. Johsona, J. Ruskina, V. Zadrobílka a především 

zájem o dílo J. L. Borgese, jehož význam v Cílkově tvorbě se dá vyložit vysloveně jako 

literární vliv. Cílek tomuto „tématu“ věnoval knihu Borgesův svět
44

, základem je inspirace 

Borgesem a jeho knihovnou, od níž se rozvíjí Cílkova inspirace a souvislosti v esejích této 

                                                 
42

 CÍLEK, Václav. Krajina z druhé strany: poznámky ke Knize závojů a čar. Praha [i.e. Břeclav]: Malovaný kraj, 

2009. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. ISBN 978-80-903759-5-6, s. 231. 
43

OSVALDOVÁ, Barbora – KOPÁČ, Radim – BALVÍN, Jaroslav (eds.). Pokusy a dobrodružství: poznámky k 

eseji. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, 144 s. ISBN 978-80-246-1498-4.  
44

 CÍLEK, Václav. Borgesův svět. 1. vyd. Ilustrovala Helena WERNISCHOVÁ. Praha: Dokořán, 2007. ISBN 

978-80-7363-109-3. 
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knihy. Cílek zde jako i v ostatních svých knihách esejů zaujímá mimo jiné roli mystika a dává 

čtenáři nahlédnout do svého způsobu uvažování, což je pro jeho dílo stěžejní. Pro ukázku 

cituji jednu z pasáží Borgesova Světa: 

„Proto se doporučuje, aby před tím, než rozevře jisté knihy, čtenář vyrazil na mořský či 

říční břeh a shledal sobě vhodně omletá dřeva, zaschlé traviny i oblázky zvláštních barev a 

struktur, přinesl je domů a obřadně umístil ke stolu či lůžku. Bez nich zážitek četby není, ba 

dokonce nesmí být úplný.“
45

 

Po seznámení se s Cílkovými knihami, bych konstatovala, že se jeho dílo dělí do dvou 

základních linií: vědecké či vědecky popularizační a esejistické či poetické. Na základě tohoto 

poznatku se dají jeho knihy esejů členit dále dle tematiky a typologie, například 

postapokalyptická témata, jež jsem nalezla v knihách jako: Tři svíce za budoucnost
46

, Něco 

se muselo stát
47

a Tsunami je stále s námi
48

; dalšími jsou eseje věnované prolínání krajiny 

skutečné – fyzické s krajinou vnitřní – duševní, tedy vliv krajiny na naši duši, toto téma je 

zastoupeno v knihách Krajiny vnitřní a vnější
49

 nebo knihy esejů věnované aktuálním 

otázkám této doby a kultury, tedy například schopností hospodařit s energetickými zdroji 

atd. jako příklad uvádím knihu Krajina z druhé strany: poznámky ke knize závojů a čar
50

. Je 

však nezbytné říci, že V. Cílek je autorem esejů různorodých látek a témat, která se prolínají, 

jak v jeho knihách, tak v celé jeho tvorbě, že se dá jen těžko je „svázat“ do konkrétně 

popsaných jednotlivých tematických okruhů. Ono tematické rozdělení, jež uvádím 

v předchozích řádcích, beru spíše jako orientační metodu k uchopení rozsahu esejistického 

díla V. Cílka. 

 Následující kapitoly věnuji analýze titulů, jejichž výběr jsem založila na různých 

typech Cílkova psaní, jedná se tedy o reprezentativní ukázky mého vlastního tematického a 

typologického rozčlenění. Mým cílem bude dobrat se k základním tendencím a 

charakteristikám Cílkovy tvorby, tudíž postupům stylistickým, jazykovým, tematickým a 

                                                 
45

 Tamtéž, s. 185. 
46

 CÍLEK, Václav (ed.). Tři svíce za budoucnost: návody a nápady jak přežít konec světa. Vyd. 1. Praha: Novela 

bohemica, 2012. ISBN 978-80-87683-02-6. 
47

 CÍLEK, Václav (ed.). Něco se muselo stát: nová kniha proměn. Vyd. 1. Praha: Novela bohemica, 2014. ISBN 

978-80-87683-36-1. 
48

 CÍLEK, Václav. Tsunami je stále s námi: eseje o klimatu, společnosti a katastrofách. Ilustrovala 

WERNISCHOVÁ, Helena. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-22-2. 
49

 CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější: texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového 

štrúdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. 2., dopl. vyd. Ilustroval ŠEJN, Miloš. Praha: Dokořán, 2005. 

ISBN 80-7363-042-7. 
50

 CÍLEK, Václav. Krajina z druhé strany: poznámky ke Knize závojů a čar. 1. vyd. Praha [i.e. Břeclav]: 

Malovaný kraj, 2009. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. ISBN 978-80-903759-5-

6. 
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žánrovým. Poukázat na dominantní rysy vybraných knih, které závěrem mezi sebou 

porovnám. Před každou analýzou shrnu obsahový rámec knihy, v němž vytyčím tematické 

okruhy, následovat bude již zmíněná analýza. Vycházet přitom budu s prostudované literatury 

a zjištění předchozích kapitol. 

 

3. Václav Cílek – ediční, překladatelská a jiná činnost 

 

 

Tato kapitola představuje Cílkovu ediční, překladatelskou, spoluautorskou a další činnost. 

Cílek uvádí asi 250 položek na seznamu jeho ediční a jiné činnosti, z nichž asi 30 hodnotí 

jako důležitější práce.
51

 Například byl sedm let redaktorem jeskyňářského sborníku SPELEO, 

dlouhodobě spolupracuje s časopisy Respekt, Vesmír, Analogon, Logos, Ochrana přírody atd. 

Editoval mezinárodní kolektiv asi šedesáti autorů, přičemž výsledkem je elektronická 

publikace, která se v Asii stala jedním z hlavních učebních textů o zemském systému. S 

kolektivem autorů (F. Hash, Z. Storchová, L. J. Dobroruka) sepsal učebnici Přírodopis pro 6. 

ročník (1998) a také Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy (D. Matějska, R. Mikuláš, V. 

Ziegler - 2000). Dále se autorsky podílel zhruba na třiceti knižních titulech například: Krajina 

a revoluce (2005), Něco překrásného se končí (2006), Mistr Džošu a broskvový sad (2010), 

Kolaps a regenerace – Cesty civilizací a kultur (2011), Tři svíce za budoucnost (2012), Česko 

za sto let (2015) a další. Publikoval i v katalozích: Katalog výstavy zkamenělin a monotypů 

(1999), Lunghnasad a jiné. Cílek se věnuje také překladu taoistických a zenových textů: Tao 

te ťing (Kniha o cestě a ctnosti) byla přeložena z anglického jazyka, dále Mrtvá kočka. Stín 

bambusu (1998), Deset obrazů krocení býka (2004) a Mrtvá kočka. Sbírka zenových říkadel, 

básniček a překážek (2002), jejíž základ tvoří klasické zenové sbírky Mummunkoan, 

Hekiganroku, Shoyoroku, další koany byly čerpány z knih E. Herrigela, D. T. Suzukiho a 

jiných. 

 Mimo spisovatelskou, překladatelskou a ediční činnost se Cílek podílel zhruba na 

padesáti dokumentárních filmech a filmových esejích, a to zejména s J. Císařovským, J. 

Kutálkem, L. Václavovou, J. Harvanem, K. Fialovou a J. Duškem. Vznikly tak projekty jako: 

Mytická trilogie, Návrat Bohyně, Solné zvětrávání, Památné kameny a tak dále. Cílek 

spolupracuje také s Českým Rozhlasem. Dále s P. Fajtem dali vzniknout hudebnímu projektu 

                                                 
51

 Tamtéž, s. 241. 
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Souhvězdí Santini, který je ojedinělým spojením hudby a architektury, vznikal několik let 

v Santiniho klášterech a kostelích. 

 Cílek za svůj život získal několik desítek různých ocenění za svou práci, jedná se 

například o: zvláštní cenu UNESCO za III. díl Mytické trilogie – Dračí nocleh (1994), 

ocenění za nejlepší českou non-fiction roku 2002 podle ankety Lidových novin – Krajiny 

vnitřní a vnější. Obdržel také Cenu ministra životního prostředí (2007) a Cenu Nadace VIZE 

97 (2009), asi deset různých ocenění za dokumentární filmy a mnoho dalších. Je tedy zřejmé, 

že obsáhlá Cílkova práce je důležitým prvkem české (literární) kultury, přesahující až do 

zahraničí. 

 

4. Esejistika po roce 1989 do současnosti  

 

Na vývoj eseje po roce 1989 je nutno nahlížet jako na součást celé české literární kultury. 

Díky změně režimu a společenskému uvolnění již nemusí česká literatura nikomu a ničemu 

sloužit, byla zničena manipulace literatury státními orgány. Úřední cenzura byla zrušena, tři 

proudy moderní literatury se spojily a došlo ke zpřístupnění zahraniční literatury, která 

nabízela nová fakta a nové pohledy z různých úhlů. Českou literaturu prvního desetiletí 

nového milénia výrazně poznamenalo a restrukturalizovalo několik vývojových procesů. 

V prvé řadě šlo o strmý nárůst počtu textů ve veřejném oběhu. To bylo způsobeno jednak 

kvantitativním růstem knižního trhu, jednak mediální změnou danou rozšířením internetu jako 

snadného způsobu distribuce textů
52

. Tomuto faktu přispívá rovněž vznik e-knih. 

 Přesto, že po roce 1989 došlo ke sjednocení tří dosavadních komunikačních proudů 

(oficiálního, ineditního, exilového), názorové a postojové rozepře přetrvávají dodnes. Rozvoj 

vědy, kultury a umění nabídl esejistickým autorům rozličná témata, kterým se mohli věnovat. 

Mimo tato vyhledávali i náměty sociálního rázu či politické korektnosti. V této části můžeme 

využít poznatky z Opelíkových textů a poznamenat, že i esej portrétní se stále uplatňuje, 

například v díle Josefa Kroutvora Fernety. 

   Esej se v současnosti stále těší oblibě čtenářů i spisovatelů, což dokazuje například 

                                                 
52

 FIALOVÁ, Alena (ed.). V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v 

souvislostech a interpretacích. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014, 817 s. Literární řada. ISBN 978-80-200-2410-7, 

s. 13. 
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kniha Pokusy a dobrodružství, poznámky k eseji
53

, z níž jsem čerpala v předchozí části práce. 

Mezi „hostujícími“ autory nalezneme i Václava Cílka, který tvrdí, že navzdory pokroku doby, 

je skoro nemožné napsat dobrý esej, pokud se člověk nepročetl kusem literatury 19. století. 

Když se zaměříme na aktuální pozici eseje v soudobé české literatuře, tak například Aleš 

Haman, zastává názor, že český esej se v současnosti těší oblibě, tak jako na přelomu 19. a 20. 

století. Počínaje uvolněním kulturních poměrů v 90. letech se objevila díla řady literátů a 

filozofů, kteří se zabývali problematikou soudobé řeči a jejím poškozením způsobeným 

destruktivním vlivem zideologizovaného „newspeaku“ předchozích desetiletí.
54

 

 Příští řádky věnuji esejistům posledních dvou desítek let. V soudobé esejistice 

bychom mohli nalézt mnohé typy, o kterých hovořil Opelík
55

, jsou tu výteční literární esejisté 

jako například Milan Kundera (jehož eseje se k nám z Francie dostávají jen zlomkovitě), 

František Listopad, Pavel Švanda a jiní.
56

 Můžeme mezi ně zařadit například Václava Havla, 

jenž se po celou svou tvorbu vracel k eseji a nepřestal ani v období prezidenství. Vznikly tak 

texty pod názvy Slovo o slovu (1989 – předprezidentské období), Letní přemítání (1991), 

která se věnuje principům vedení státu, svobodných voleb, vyrovnání se s minulostí atd. 

Autoři, jejichž tvorba často osciluje mezi esejistikou a fejetonistikou jsou například Ivan 

Klíma – Už se blíží meče nebo Stanislav Komárek
57

. Byť jde o práce ze staršího období, 

musím zmínit Josefa Jedličku a jeho knihu České typy, která vzletným uvažováním nad 

českou povahou hledá v národních dílech (Babička, Máj, Švejk atd..) prototyp českého hrdiny. 

Filozofickému eseji se věnuje Václav Bělohradský či filozofující přírodovědec Jiří Krupička. 

Josef Kroutvor, s jehož výroky jsem vás ve své práci již seznámila, napsal životopisně 

osobnostní studii o Kafkovi s názvem Fernety (1998). 

Pokud hledáme současné autory, kteří jsou blízcí Cílkově tvorbě, můžeme hovořit 

například o Stanislavu Komárkovi (Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech
58

), který je 

z hlediska výběru témat a myšlenkových „autorských“ strategiích, Cílkovi nejpodobnější. 

Dále mohu jmenovat již uvedeného Jiřího Krupičku, Josefa Šlajse, z širšího hlediska 

esejistického ztvárnění místa procesu tvorby ale také Danielu Hodrovou a z nejširší kulturní 

                                                 
53

 OSVALDOVÁ, Barbora – KOPÁČ, Radim – BALVÍN, Jaroslav (eds.). Pokusy a dobrodružství: poznámky k 

eseji. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, 144 s. ISBN 978-80-246-1498-4. 
54

 Tamtéž, s. 42. 
55

 OPELÍK, Jiří (ed.): Lehký harcovník. Antologie českého literárního eseje. Léta desátá a dvacátá 20. století, 

Praha 1986. bez ISBN. 
56

 OSVALDOVÁ, Barbora – KOPÁČ, Radim – BALVÍN, Jaroslav (eds.). Pokusy a dobrodružství: poznámky k 

eseji. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, 144 s. ISBN 978-80-246-1498-4, s. 42. 
57

 Tamtéž, s. 42. 
58

 KOMÁREK, Stanislav. Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech. Praha: Academia, 2011. Galileo. ISBN 

978-80-200-1891-5. 
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perspektivy pak třeba Martina C. Putnu. 

 

5. Vlastní analýza literárních postupů 

 

5.1 Krajiny vnitřní a vnější. Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu 

jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu.
59

  

 

 

Ze základních titulů výše zmíněného tematického rozčlenění vliv krajiny na duši, 

jsem vybrala v Cílkově tvorbě zásadní titul Krajiny vnitřní a vnější, Texty o Paměti krajiny, 

smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu
60

. 

Kniha byla v roce 2003 nominována na cenu Magnesia litera, roku 2005 získala cenu Toma 

Stopparda a je v ní shrnuto deset let Cílkova krajinářského esejistického díla. 

Už z podtitulu je zřejmé, že Cílka, jak již bylo řečeno v úvodu, nemohu hodnotit pouze 

jako vědeckého pracovníka, jehož texty se zaobírají danou problematikou do hloubky. Tento 

vědecký pohled je doprovázen a formován Cílkovou „předurčeností“ rozumět a číst v historii 

(nejen) české krajiny, které věnuje velkou část svých esejů i v tomto případě. 

  Kniha je členěna na dvě části, mezi nimiž se nachází rozhovor o české krajině a hip 

hopu s názvem: Ovlivňuje naše krajina duši?
61

 Každá část obsahuje osm kapitol. První oddíl 

Krajiny vnější je věnována skutečné fyzické krajině, jejím proměnám a ochraně. Vychází 

z textů, které byly určeny hlavně pro pracovníky ochrany přírody a „lokálpatrioty“.
62

 Druhá 

část knihy Krajiny vnitřní popisuje náš vnitřní prostor, to jak se navzájem ovlivňuje 

s krajinou, která se do něj nenávratně otiskuje.  Splývání duší, genius loci a další mysteriózní 

propojování krajinných mýtů s předchozí polovinou knihy, poukazuje na to, jak Cílek dokáže 

najít vztah mezi vším neživým i živým. Kapitola Vnější krajiny
63

 je uvedena úvodní částí 

románu Naši od Josefa Holečka.  Vnitřní krajiny
64

 básní teologa Emily Korby Českej zemi. 

Také jednotlivým kapitolám vždy předcházejí výňatky z rozličných děl (například: Rosario 

                                                 
59

 CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější: texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového 

štrúdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. 2., dopl. vyd. Ilustroval ŠEJN, Miloš. Praha: Dokořán, 2005. 

ISBN 80-7363-042-7. 
60

 Tamtéž. 
61

 Tamtéž, s. 104. 
62

 Tamtéž, s. 6. 
63

 Tamtéž, s. 7. 
64

 Tamtéž, s. 113. 
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Castellanos – Mexičan, Zdeněk Kalista – Tvář baroka). Texty jsou doplněny ilustracemi od 

Miloše Šejna a fotografiemi Hany Rysové. Pro toto uspořádání textu se nabízí upozornit na 

význam intertextuality, jež je v této knize četně k nalezení. Pro pojem intertextuality budu 

vycházet z definice Jiřího Homoláče, který ji chápe jako moment, kdy se jistá rovina nebo 

jistý výstavbový princip pretextu stávají součástí navazujícího textu
65

, což je na Cílkem 

vložených básních, úryvcích a citátech různých autorů zřejmé. Tak například kapitola Reliéf: 

rozlámaná parovina
66

, která pojednává o procesu proměny krajiny, tedy 

rozmělňování/rozpadání hor, je uvedena básní Richarda Weinera ze sbírky Sluncem svržený 

sok, která svým existenciálním laděním a přírodní tematikou dokonale doprovází Cílkův 

„varovný“ esej, ale také podtrhuje hlavní motiv této knihy, což je nutnost chránit krajinu 

nejenom kvůli ní samé, kvůli živlům, skalám, vodám a životu, ale také kvůli sobě a vlastní 

duši
67

 . Jako další příklad uvedu kapitolu Geodiverzita a změny české krajiny
68

, která je na 

rozdíl od předchozího příkladu uvedena definicí: „Geodiverzita zahrnuje celou šíři zemských 

rysů, včetně geologických, geomorfologických, paleontologických, půdních, hydrologických a 

atmosférických prvků, systémů a procesů.“
69

. Což je dle pravidel intertextuality také právě 

onen moment, kdy se podobné vymezení stává součástí následujícího eseje. V rámci Krajin 

vnitřních nalezneme i jiný útvar než esej, autor zde dává prostřednictvím deníkových 

záznamů, čtenáři nahlédnout na průběh workshopu zaměřenému na to, jak lépe vnímat barvy 

a tvary tohoto světa. Tyto deníkové zápisky sice vybočují svou rozdílnou formou, přesto 

v rámci intertextuality doprovázejí motivické ladění celé knihy. Také autorova poetika je 

v těchto deníkových záznamech velmi podobná jako v jeho esejích, jde tedy o chronologicky 

řazené osobní záznamy pořizované v krátkých intervalech po dobu jednoho týdne, které autor 

následně upravil. V Cílkově případě můžeme rovněž hovořit o jakési autorské „databance“ 

myšlenek a nápadů.
70

 

 

 

                                                 
65

 MÜLLER, Richard – ŠIDÁK, Pavel (eds.). Slovník novější literární teorie: glosář pojmů. Vyd. 1. Praha: 

Academia, 2012. Literární řada. ISBN 978-80-200-2048-2, s. 244. 
66

 CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější: texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového 

štrúdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. 2., dopl. vyd. Ilustroval ŠEJN, Miloš. Praha: Dokořán, 2005. 

ISBN 80-7363-042-7, s. 13. 
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 Tamtéž, s. 6. 
68

 Tamtéž, s. 22. 
69

 Tamtéž, s. 22. 
70

 MOCNÁ, Dagmar – PETERKA, Josef (eds.). Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. 

ISBN 80-7185-669-X, s. 98. 
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5.1.1. Motivicko-tematická analýza 

 

Tématy, kterými Cílek ve své knize prostupuje (nemůžu říci, že se jich dotýká či o ně 

opírá své texty, doslova jimi prostupuje) je na jednu knihu mnoho, ač se skládá z kratších ale 

obsahově hutných esejistických textů, rozhodně nepůsobí chaoticky. Tematický vzor 

doprovází Cílkovo odborné zaměření, tj. geologa, klimatologa a ekologa, také však 

vnímavého pozorovatele krajiny. Tematické vymezení této knihy je tedy podepřeno odbornou 

literaturou, ze které autor čerpal a již v knize také často zmiňuje. Názvy kapitol i celých esejů 

mají většinou tajemství vzbuzující charakter (Posvátná místa jelenů, Duchovní údržba, 

Imaginativní průvodce Zeleného muže), nebo naopak čistě praktické pojmenování rozebírané 

problematiky (Geodiverzita a změny české krajiny, Kdy přijde další povodeň). Vzhledem 

k tomu, že tematická analýza musí být propojena s topikou a tropikou, pokusím se 

v následujících částech práce stylisticky pojmenovat literární prostředky a dobrat se 

k základním tendencím Cílkova psaní. V první řadě se budu zabývat zkoumáním topiky, 

kterou řadíme do tematické výstavby. 

 

Vlastní analýza užívaných topoí: 

 

Při analýze vycházím z definice, kdy topoi rozumíme jako ustálenému klišé, či 

myšlenkovému a výrazovému schématu.
71

 Topoi mohou přijímat banalitu „obyčejných“ míst. 

Mohou být však nově zformulována a nově interpretována, a tím oživena.
72

 Toto úzce souvisí 

s tematickým vymezením díla. Konkrétně u titulu Krajiny vnitřní a vnější, Texty o Paměti 

krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na 

rozhlednu
73

 nalézáme kromě standartních topoi (např. katastrofa) především takzvané krajinná 

topoí:
74

 

 posvátná krajina         

 genius loci 

                                                 
71

 NÜNNING, Ansgar – TRÁVNÍČEK, Jiří – HOLÝ, Jiří (eds.). Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce - 
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osobnosti - základní pojmy. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. ISBN 80-7294-170-4, s. 822. 



17 

 

 památné kameny 

 strom 

 město 

 příroda 

 rodné místo 

 Gaia = ve smyslu přenesení mytického pojmenování na Zemi jako planetu 

 Bytost kraje  

 krajina duše = v rámci pojmu ideální krajina 

 místo v srdci = srdce samo jako místo – viz Komenský (Labyrint světa a ráj duše), v 

návaznosti na archaické pojetí srdce jako sídla duše (vědomí) 

 rituální jeskyně  

Dle dalšího rozčlenění topoi Ernsta Roberta Curtiuse
75

, jsou v menší míře v textu 

především ve Vnitřních krajinách
76

 k nalezení i: 

 

Topické metafory: 

 

 jednoduchý jako lidová pověst („Vlastní příběh je jednoduchý jako lidová pověst.“
77

) 

 kafkovský pocit („(…) opřel jsem se o pilíř a nasával katedrálu s takovým tím 

kafkovským pocitem z Procesu, že všichni jsme vinni.“
78

)  

 nebe spadne na hlavu („(…) lidé platili za strach, že jim „nebe spadne na hlavu“, 

(…).“
79

) 

 

5.1.2. Jazyk a syntax 

 

 

 Je jisté, že jazyk a volba jazykových prostředků dovytváří celkový autorský styl. Příští 

řádky budou věnované specifickým a často uplatňovaným jazykovým postupům. 
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 Tamtéž, s. 822. 
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 V obou částech není jazyková výstavba diametrálně odlišná, tudíž budu na knihu, její 

kapitoly a jednotlivé eseje nahlížet jako na celek. Cílek v díle využívá spisovnou, 

kultivovanou češtinu velmi často doplněnou odbornými výrazy, číselnými či jinými údaji, 

které se týkají klimatu, geologie a jim příbuzných vědních oborů: „globální planace“
80

, 

„geodiverzita“
81

, „chladná akrece“
82

. Tyto termíny jsou v drtivé většině případů následně 

autorem vysvětleny, definice tohoto „vysvětlování“ však spadá do komunikace se čtenářem a 

budu se jí tedy věnovat v jiné části práce. Již zmíněné odborné výrazy, které se objevují v o 

něco větší míře v první kapitole Vnější krajiny
83

, kontrastují s Cílkovou poetizací textu, 

nejedná se tedy o vysloveně odborné eseje, ale spíše o texty na pomezí vědy a umění, což 

podporuje i definice klasického eseje, kdy nádech poetičnosti dodává odbornému textu 

odlehčenější ráz. Vulgarismy zde nalezneme ve velmi omezené míře: „Asi je za chvíli začnu 

„kopat do prdele“.“
84

, „Jejich kultura „šla do hajzlu“, když začala slitování považovat za 

prostředek.“
85

, stejně jako nespisovné: „Smrad a špína a kšeft“
86

. Objevují se zde hojně 

obrazná pojmenování, jejichž výčet je uveden v seznamu užitých jazykových/stylistických 

prostředků. V knize se setkáme i s anglickými výrazy: „environs“
87

, které jsou užity převážně 

ve vztahu vůči českým výrazům stejného významu, nejde však o častý jev. 

 Při zkoumání syntaktiky Cílkových esejů, mohu konstatovat, že se vzájemně bez 

nějakého zakotveného vzorce prolínají krátké věty s dlouhými souvětími, převažují však 

souvětí dlouhá, což podporuje nenásilné plynutí atmosféry Cílkových esejů.  

 

5.1.3. Seznam užitých jazykových - stylistických prostředků 

 

 

V této pasáži práce popíši a pojmenuji jednotlivé jazykové stylistické/ figury, které se 

v díle vyskytují. Svá zjištění budu opírat o odbornou literaturu. V rámci analýzy se zaměřím 

na tropiku, tudíž konkrétní formy obrazné a imaginativní řeči s ohledem na Cílkovu rétoriku - 

jeho způsob komunikace se čtenářem. 
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Vlastní analýza tropů a figur 

 

Tropy jsou jednotlivá slova či obraty, které se používají v nevlastním (přeneseném, 

obrazném) smyslu. Vlastní výraz je nahrazen výrazem nevlastním. Tímto sémantickým 

procesem se odlišují tropy od rétorických figur, které se netýkají významu jednotlivých slov.
88

 

Nejvýraznějším prvkem v rámci tropiky je v Cílkových textech zaručeně užívání 

personifikace, které prostupuje celou knihou v různých, povětšinou však podobných 

formách. Jedná se tedy především o personifikování přírodnin a samotné krajiny, jíž jsou 

přisuzovány různé lidské vlastnosti. Autor však užívá i ostatní formy obrazné a imaginativní 

řeči. Pro představu jsem sestavila tabulku nejčastěji užívaných tropů v analyzované knize V. 

Cílka. Ke každé konkrétní formě bude uveden alespoň jeden příklad a dále odhad četnosti 

jejího výskytu v textu.  

 

Metafora  „Duše je sbírkou stejně jako 

tělo.“
89

 

V textu se vyskytuje v menší míře 

než personifikace. 

Personifikace   „To se vztyčeným kamenům 

stává (…).“
90

 

 „(…) krajina nás učí (…).“
91

 

 „Místo, které je bytostí, dospívá 

a roste.“
92

 

 „Ptejte se kormoránů.“
93

 

Je nejčastěji užívanou formou. 

V povětšině případech ji můžeme 

pojmenovat jako 

antropomorfizaci. 

Oxymóron  „Zemřelí splynuli s krajinou, 

(…).“
94

 

 „(…), tušíme o tomto místě se 

„sametovými drápky“ víc, 

(…).“
95

 

Není často užíván. 
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Synekdocha  „Dnes přiznáváme „přírodě“ 

více vědomí, (…).“
96

 

V tomto případě nechápeme tuto 

formu jako personifikaci, ale jako 

pojmenování částí, které se 

přenášejí na celek. 

Přirovnání  „(…) člověk stojí jako svorník 

uprostřed.“
97

 

 „Život, (…) je jako vetřelec ze 

série scifi filmů – nejde 

zničit.“
98

 

 „(…)podobné kusu 

vysokoprocentního vápence 

v dvoučelisťovém drtiči 

vápenické mlýnice (…).“
99

 

Objevuje se s „určitou 

pravidelností“ v celé knize. 

 

 

Mohu tedy shrnout, že nejčastěji se v textu vyskytují různé formy antropomorfizace 

tedy personifikace, které se týkají především hor, krajiny, přírodnin a zvěře. Dalším častým 

jevem je užívání metafor a přirovnání. Oxymórony a synekdochy nejsou využívány často, 

ale přesto se místy v textu objevují. 

Následující tabulka je věnována výčtu figur, které autor v textu nejhojněji využívá.  

Figury jsou založené na opakování nebo hromadění slov, význam slov zůstává stejný, proto 

zde nevyhledáváme mnohoznačnost jako u tropů. Jde tedy o zvláštní kombinace hlásek a slov.  

 

 

Parenteze  „Před více jak třiceti lety – skoro 

se bojím to číslo napsat, jak je to 

dávno – jsem začal procházet 

Čechy.“
100

 

 „Není to ani jejich účinkem – ty 

snad mají jen poukazovat a 

odhalovat to, co máme před 

očima – jako třeba v Ohři 

(…).“
101

 

Vyskytuje se v textu často s určitou 

pravidelností, vypovídá mimo jiné i 

o tom, že si je autor vědom určité 

přítomnosti příjemce. 

 

Apostrofa  „Jedno ostří život, druhý smrt, že 

ano bohyně, Paní Moře a 

Labyrintu?“
102

 

Autor ji používá v několika 

případech, povětšinou se jedná o 

oslovení „neživé“ přírody.  
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Řečnická 

otázka 

 „Jak vypadali keltští bohové před 

objevením se lidí? Byli to malí 

zářící dinosauři s velkými kly a 

zlatými šupinami?“
103

 

 „Máme se tedy dívat na svět jako 

na prostor mezi dvěma 

vodami?“
104

 

Je nejčastěji užívána. 

 

 Mezi nejčastěji se vyskytující figury patří apostrofa, řečnická otázka a parenteze, 

ostatní formy zde k nalezení sice jsou, ale ve velmi omezené míře, jsou užívány náhodně, 

tudíž je nemohu zahrnout mezi dominantní rysy Cílkových esejů. Kromě užívání figur, autor 

často své eseje prokládá citováním jiných lidí: „“Věřím tomu, čemu věří mí klienti, a proto 

vás tady chci,“ řekl mistrovi feng-šuej hongkongský bankéř.“
105

; „ Tyto rysy kamene byly 

dobře známy již Bohuslavu Balbínovi, který kámen důkladně popisuje: Směrem k Bytízu se 

rozkládá hvozd (…).“
106

Dále literárními odkazy: „(…), či zda jsme jenom hříčkou a hádankou 

přírody, jak si ostatně Josef Švejk myslel již dávno.“
107

 

 

5.1.4. Komunikace se čtenářem 

 

 Po předchozích analýzách se zaměřím na Cílkovu komunikaci se čtenářem, přesto že 

esej není narativ, pokusím se na text aplikovat naratologické kategorie. V tomto případě je 

mluvčí/vypravěč prakticky totožný s autorem. Většina esejů v této knize jsou v podstatě 

psána jako autorův monolog, který si však uvědomuje existenci potencionálního příjemce, což 

vidíme například při:  

 

vysvětlování: 

- odborných výrazů či autorových myšlenkových strategií 

 „Nejprve bych měl vysvětlit, proč jsme já i pár mých přátel a kolegů čekali na velkou 

vodu.“
108
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 „Růst měst se dnes odehrává dvojím způsobem – jednak zvelebováním vnitřní 

zástavby, takzvanou gentrifikací (podle amerického slova „gentry“, které označuje 

nižší šlechtu), (…).“
109

 

nebo na navazování kontaktu se čtenářem pomocí otázek,  

- objevují se tu tedy i tendence navazovat rozhovor se čtenářem 

 

 „(…) co vlastně víme o hotelu, do kterého jedeme, a jaké bude počasí? Jak to, že jsme 

ještě v mládí schopni se rozhodnout pro určitou školu nebo zaměstnání, aniž víme, do 

čeho na zbytek života jdeme?“
110

 

 „A není náhodou Národní muzeum tak velké, aby se v době, kdy se rodila duše 

moderního českého národa, mohlo pojmout všechny střevlíky, přesleny a 

hlavonožce?“
111

 

či přímo oslovování příjemce: 

 

 „(…), (vzpomeňte si na úplné současné téma „daňové politiky pro investory“), 

(…).“
112

 

 „ Když se do vašeho domu vloupe zloděj, (…).“
113

 

 

Vzhledem k faktu, že u eseje je tedy mluvčí/vypravěč shodný s autorem, je těžké 

vymezit naratologické hranice. Nicméně jsme v tomto případě schopni označení odkrytý 

vypravěč
114

, kdy střídá ich formu („Následující text, jsem začal psát, před deseti lety po 

týdenním putování podzemím mezi Bristolem a Avebury.“
115

) – užitou především v deníkové 

části, ale i v esejích; a plurál – zahrnuje čtenáře a v některých případech je (nás) činní 

odpovědné za současný stav esejizovaných témat („Poutěmi na místa probouzíme a 
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ozdravujeme zemi, která nám to oplácí.“
116

). Nemůžeme tedy říci, že by zde autor užíval 

plurál autorský, kdy jej chápeme jako neochotu hlásit se k vlastním tvrzením a závěrům, ale 

spíše jako vyvolání dojmu spřízněnosti s příjemci textu – tudíž plurál empatický
117

. 

 

5.1.5. Žánrové hranice 

 

Již jsem zmínila, že žánr eseje je úzce propojen, vlastně vychází z daného tématu. 

Některé se spíše přiklánějí k odborné úvaze, jiné nabízejí Cílkův náhled na danou situaci 

z pohledu pozorovatele a především přemýšlejícího a citlivého člověka, jenž v nás podněcuje 

přirozený zájem. Pokud vycházím z encyklopedie literárních žánrů (Mocná, D. – Peterka, J. a 

kol. Paseka, 2004
118

) hodnotím Cílkovu esej jako esej odbornou (jejíž definice se nachází 

v předchozích kapitolách), nemám však pocit, že by bylo přesné a nezbytně nutné uzavírat 

autorovy eseje do jedné definice, nezdá se mi to ani být možné. 

Poznámka na závěr:  

Tato kniha v kombinaci s vydanými rozhovory ucelenými v knize Jak to vidí Václav 

Cílek, potvrzuje, jak téma ovlivňuje esejistův pohled. V knize Krajiny vnitřní a vnější, kde se 

již v jejím podtitulu setkáváme s bobrem, o kterém Cílek v tomto případě hovoří v souvislosti 

s jeho smysluplností a účelností v krajinném terénu (odvádění přebytečné vody, stavba 

kanálů, systém nízkých jezů). Nahlíží na bobra jako na živočicha schopného systematicky 

měnit podobu krajiny. Naopak v jednom z rozhovorů Cílek sice také přisuzuje bobrům 

spoluúčast na přeměně krajiny. Činí ho ovšem částečně zodpovědným za možné narušení 

kulturních hodnot. Z pohledu zachování kulturních hodnot tedy Cílek nabízí na bobra pohled 

jako na škůdce a z pohledu smysluplné přeměny krajiny, jako houževnatého tvora schopného 

účelně uvažovat v rámci svého prostoru, své vnitřní i vnější krajiny. Chci tedy zdůraznit, jak 

může odlišné téma přetvořit esej i v případě, když pojednává o stejné postavě/zvířeti – 

v tomto případě se samozřejmě jedná o formu antropomorfizace, bobrovi jsou připisovány 

tvůrčí pohnutky – tyto postupy najdeme v knize ve velkém množství – můžeme tedy hovořit o 

jakémsi systematickém přístupu V. Cílka 
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5.2. Tsunami je stále s námi. Eseje o klimatu, společnosti a katastrofách
119

 

 

 

 K dalšímu rozboru jsem podle tematického rozčlenění Cílkovy tvorby vybrala titul s 

postapokalyptickou motivikou, které se autor věnuje nejen v této knize (viz. Kapitola Václav 

Cílek esejista). Kniha je rozdělena opět na několik částí, v tomto případě jde o tři kapitoly 

věnované klimatu, společnosti a katastrofám, jak zní podtitul názvu. Každá kapitola sestává 

z několika od sebe oddělených témat, která jsou podrobněji rozebrána v jednotlivých esejích, 

mimo rámec kapitol zde nalezneme „Shrnutí: Globalizace informací a deglobalizace zdrojů – 

kolář na zdi ráje“
120

, které obsahuje jakýsi „výčet“ Cílkových závěrů ohledně klimatických 

změn, společnosti a životního prostředí a dále „Dodatek: Povodeň, která neměla nastat“
121

, 

který je sestaven rovněž z několika esejistických textů. Kniha je doplněna ilustracemi Heleny 

Wernischové a fotografiemi samotného autora, k oběma variantám vždy autor přikládá svou 

poznámku, vysvětlivku či popis. První kapitolu Klimatická hra s černým Petrem v ruce
122

, 

otevírají texty o hurikánu Katrina a tsunami, kde autor místo výčtu katastrof srozumitelně 

vysvětluje, jak k těmto jevům dochází. V rámci této kapitoly se Cílek věnuje dalšímu tématu – 

pádu civilizací (Jerycha, Sodomy a Gomory
123

; Zánik Borobuduru v 11. století. Co se 

stalo?
124

), hledá jejich příčiny a dochází k závěrům „Sociální krize mívají environmentální 

složku, environmentální krize někdy mívají sociální příčiny, ale vždy sociální následky.“
125

  

Další oddíl Bydlet s živly
126

 pojednává o propojení mezi člověkem a klimatickými změnami a 

aktuálním stavem klimatu. Část třetí Život je víc než laciné spodní prádlo
127

 je věnována 

důležitým otázkám životního prostředí, kdy se nad většinou kapitol jemně vznáší přízrak 

katastrofy a odlehčený náznak konce věků, který zase přežijeme.
128

 

V této knize, na rozdíl od titulu Krajiny vnitřní a vnější
129

, se již skoro nesetkáme s citáty 

či úryvky, které doprovázejí jednotlivé esejistické texty – v tomto případě tematické 
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rozčlenění esejů (O vodě a půdě
130

; Radostné nové vztahy
131

; Věž a vězení
132

), jsou totiž 

„nahrazeny“ jakýmsi úvodním slovem či komentářem autora, které v rámci paratextuality
133

 

doprovází následné eseje. Tak například  kapitola Klimatická hra s černým Petrem v ruce
134

 a 

její tematický pododdíl Katrina aneb hurikán jako budíček
135

je doplněn Cílkovým 

komentářem: „Nevím, která agentura pro veřejné vztahy doporučila hurikánu Katrina, aby se 

dal směrem na New Orleans, ale byl to skvělý tah. (…).“
136

 Ovšem ve stejné kapitole jsou 

esejistické texty pod názvem Tsunami je stále s námi
137

 uvedeny citátem Gaiua Valeria 

Catulla: „Vtom se otřásla celá země i zježené mořské pláně a hvězdná báň se zhoupla 

v půlnočním třpytu.“
138

, zde se jedná o čistou intertextualitu
139

, s tímto přístupem se v knize 

několikrát setkáme, je však zřejmé že zde převažují ony úvodní Cílkovy komentáře.  

 

5.2.1. Motivicko–tematická analýza 

 

 Jak jsem již zmínila v úvodní části, je tato kniha specifická svou postapokalyptickou 

tematikou. Zajímavé je, že ač se Cílek proti oné apokalyptičnosti staví, nemůže se v rámci 

těchto témat tomuto druhu vnímání a myšlení vyhnout. Autor také v několika případech 

otevírá otázku, zdali je „katastrofa“ provázána s tematikou víry v různá božstva, tedy jestli se 

nám mstí atd. V první řadě se však jedná o eseje, které se tematicky váží k živelným 

katastrofám, jsou uváděny ve vztazích k různým vědeckým faktům a číselným údajům, 

v nemenším měřítku zde nalezneme i eseje zaměřené například na globální oteplování, 

dopady klimatických změn, vyvolání falešného poplachu o konci světa či na nedůvěryhodnost 

studií o současném stavu Země. Autor zde vychází jak z odborné literatury, tak vlastních 

zkušeností, ze syntézy uvedených zdrojů pak vyvodí ucelený závěr. Názvy jednotlivých esejů 
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už se nezdají být tak „tajemné“ jako u Krajin vnitřních a vnějších
140

, jsou spíše esenci 

probíraných látek eseje. (Katrina aneb hurikán jako budíček
141

, Spor o skleníkový jev
142

). Sám 

Cílek se k názvu esejů vyjadřuje takto: „Volil jsem poetické či tajemné názvy svých esejů, ale 

teď mi dělají radost tituly jako Popis želvy, Cesta do Uničova nebo Výchozí situace.“
143

 

Vymezení tematického rozsahu třetí kapitoly nesoucí název „Život je víc než laciné spodní 

prádlo“
144

 se mi zdá z celé knihy nejmlhavější. Nalézám zde esej pojednávající o postavení 

Evropy v rámci světa a také jakousi poměrně podrobnou „studii“ o graffiti a jeho historii a 

tradici. Dále se zde objevuje téma urbanizační či otázka osudu kladenských hald. A 

v neposlední řadě je to tematika osobního rázu, jakési výpovědi Cílkových zážitků 

semknutých s jeho vědeckým životem a poetickým pohledem na svět. Přestože dle autora 

nemá kniha znít varovně, daná témata tomu „nahrávají“ a ačkoliv mnohdy autor odvrátí 

pomyslnou katastrofu, vzbuzuje ve čtenáři její představa obavy. Protože téma katastrofy 

přímo souvisí s topikou konce, katastrofy, apokalypsy, filozoficky řečeno s apokalyptickým 

myšlením, je zde určitá obrazná, imaginační/významová struktura – tedy topos nebo soubor 

motivů či topoí, které v následující analýze popíši a pojmenuji. 

 

Vlastní analýza užívaných topoí: 

 

Vzhledem k Cílkovu environmentálnímu zaměření, nalezneme v jeho esejistických 

textech opět tzv. krajinná topoí
145

: 

 krajina 

 pevnina 

 evropské klima 

 les 
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 voda 

 životní prostředí 

 architektura 

 paměť krajiny 

 duše města 

 genius loci 

 jeskynní bůh 

nejvýraznější jsou ale především topoí, která se váží k apokalyptické tematice: 

 katastrofa 

 povodeň 

 konec světa 

 klimatická hra 

 černý Petr – vy smyslu povodně nebo sucha 

 zemětřesení 

 tsunami 

 válka 

 krize 

v menší míře se zde objevuje i topos Boha 

 

5.2.2. Jazyk a Syntax 

 

O významu užívaného jazyka a toho, jak se podílí na celkovém obrazu Cílkova díla, jsem 

již hovořila u analýzy předchozí knihy. Ovšem u titulu Tsunami je stále s námi
 146

, mi jeho 

význam přijde o něco výraznější. K tomuto hledisku jsem dospěla z důvodu, že tato kniha 

přistupuje k tématům vědecky, ale více poznamenána Cílkovým rukopisem. Například u eseje 

„Postskriptum mé město můj hřbitov“
147

, vyvstává v průzoru textu Cílkova spisovatelská (i 

popisná) zručnost. Jedná se především o užívání různých stylistických prostředků, především 

okřídlených přirovnání „Kantýna byla modře osvícená jako podivné akvárium.“
148

; „(…) 
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vyšší moc vlaku nás vláčí do neznáma, ocelový osud.“
149

 Podobně je tomu i u esejistického 

oddílu „Věž a vězení“
150

, kdy se deníková forma prolíná s esejem nebo se spíš stává esejem, 

sám autor přestože pojímá tuto část jako Esej o kontrakultuře
151

, následně doplňuje: 

„Vycházím z deníkového záznamu, který příliš neupravuji. To, co jsem ve Vídni mezi Věží 

bláznů a Arsenálem pozoroval, mi přijde důležitější než styl vyprávění.“
152

 Tudíž máme 

možnost nahlédnout do Cílkových myšlenkových strategií o něco důkladněji. Na knihu budu 

z hlediska jazykového a syntaktického nahlížet opět jako na ucelené dílo a tak jej budu také 

analyzovat. 

Cílek v této knize užívá spisovnou češtinu, mnohdy doplněnou o odborné výrazy, např. „ 

reurbanizace“
153

 či anglické termíny: „brownfields“
154

, ale i slova německá: 

„Zwischenstadt“
155

, pro vysvětlení autor uvádí v jedné části knihy „slovníček“
156

, kde 

najdeme jejich definice (což dokazuje, že autor si je vědom existence potencionálního 

čtenáře). Výběr těchto výrazů je úzce propojen s celkovou tematikou knihy, jsou to tedy 

pojmy vycházející z oblasti klimatologie, sociologie atd. Další jazykovou oblast, kterou zde 

poměrně často nalezneme, jsou odkazy na odbornou literaturu, citáty nebo jiné zdroje, které 

autor čtenářům interpretuje
157

, jedná se tak o výsledek vlastního výkladu, který Cílek 

čtenářům předkládá. Na hovorovou češtinu a slangové výrazy v textu často nenarazíme, 

přesto se zde v menší míře objevují například ustálené pojmy odvozené z angličtiny v oblasti 

graffiti, např. „bombing“, „writer“
158

 a dále hovorové: „Pařížský palič je především 

frajer.“
159

 Užívání vulgarismů zde z celého výčtu najdeme nejméně, jedná se sice o výroky 

autora, jsou však poznamenané jistou stylizací, kterou chce autor čtenáři přiblížit daný jev: 

„Tvoje matka byla děsná kurva.“
160

, „Nenávidím tě a nakopu ti prdel!“
161

 Z hlediska syntaxe 

se krátké věty prolínají s delšími souvětími. 
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5.2.3. Seznam užitých jazykových - stylistických prostředků 

 

 V této části bakalářské práce uvedu a pojmenuji jazykové – stylistické prostředky, 

které V. Cílek v této knize nejčastěji užívá. Dále se zaměřím na komunikaci se čtenářem. 

 

 

Vlastní analýza tropů a figur: 

 

 Definici tropů tedy formy obrazné a imaginativní řeči, jsem vysvětlila již u předchozí 

knihy, tudíž přejdu rovnou k jejich analýze a následnému výčtu v tabulce. I v tomto 

esejistickém díle se setkáme nejčastěji s užíváním personifikace ve vztahu k neživým věcem 

a často také přirovnáním, nově se zde ve větší míře než u předchozí knihy vyskytuje také 

metonymie. 

 

 

Personifikace  „(…) „příroda si pomůže 

sama“, (…).“
162

 

 „Pak přišla Katrina.“
163

 

 „(…), že strom ví, co si má 

nechat (…)“
164

 

Je užívána hojně, opět především jako 

forma antropomorfizace. 

 

Metonymie  „(…), kdy noviny byly plné 

Katriny, (…).“
165

 

 „Celý jev se dá sledovat 

technikou, (…).“
166

 

Objevuje se v rámci celé knihy. 

Přirovnání  „Arogantní jako 

Američan.“
167

 

 „Město jako kotel 

neznámého oblečený do 

děravých šatů (…).“
168

 

Cílek přirovnání používá, ale s o něco 

menší četností než u předchozí knihy 

Krajiny vnitřní a vnější.
169
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Metafora  „(…), které občas potí 

krev.“
170

 

V textu se sice vyskytuje, ale není 

nejvýraznější formou. 

 

 

 Nejčastěji se tedy v Cílkových esejích setkáme opět s personifikováním „neživé“ 

přírody tedy antropomorfizací, v o něco menším zastoupení je přirovnání. Další prvky 

tropiky uvedené v tabulce jsou v knize méně důležité, přestože se v rámci celé knihy 

„pravidelně“ objevují. Ostatní formy obrazné řeči zde nalezneme také, ovšem 

v zanedbatelném množství.  

 

 Tato tabulka je věnována odhadu četnosti zastoupení figur v Cílkově knize esejů. 

Jejich definice byla u předchozí analyzované knihy. 

 

Parenteze  „(…) nalézáme na místě lárů a 

penátů – strážců rodinného krbu – 

jinou, ale podobnou skupinu, 

(…).“
171

 

 „Nakonec jsem psal – jak jste si 

všimli – o mořském proudění 

(…).“
172

 

Vyskytuje se v textu velmi často 

– jde o uvědomování si 

přítomnosti čtenáře/příjemce. 

 

Řečnická 

otázka 

 „(…) co by se stalo, kdyby na měsíc 

došel benzín (…)?“
173

 

 „Proč se o těchto věcech víc 

nemluví a nepíše?“
174

 

Nalézá se v textu v častějším 

zastoupení. 

 

Subiectio  „Co má společného velká česká 

povodeň z roku 2002, (…)? Určitou 

sílu živlů, (…).“
175

 

 „Jaké jsou zkušenosti s našimi 

českými papoušky? Jedná se o 

(…).“
176

 

Autor ji užívá poměrně často, 

zhruba ve srovnatelném množství 

jako řečnickou otázku. 

 

 

 V největší míře Cílek ve svých esejích užívá parentezi, řečnickou otázku a 

subiectio. Apostrofa se v celé knize objeví jen v málo případech. Po prostudování celé knihy, 
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mohu ovšem s jistotou určit, že jedna z forem figur se zde nevyskytuje vůbec, jedná se o 

významovou a intonační neukončenost výpovědí – apoziopezi. Mimo figury je v textech 

věnován prostor pro citace jiných lidí/autorů/vědců: „V. Žáček uvádí, že v souvislosti se 

zvětráváním kladenských hald bylo popsáno (…).“
177

a odkazy na literaturu převážně 

příbuzných vědních oborů: „V roce 2001 vydal Lomborg, (…), velmi obsáhlou knihu „The 

Sceptical Environmentalist.“
178

 To můžeme chápat jako rétorický nástroj, kdy autor hledá 

oporu v autoritě. 

 

5.2.4. Komunikace se čtenářem 

 

 I v této knize esejů je mluvčí/vypravěč totožný s vypravěčem. Opět se v podstatě 

jedná o Cílkův monolog, kdy si uvědomuje přítomnost potencionálního čtenáře/příjemce. 

Tento jev sledujeme při: 

 

vysvětlování: 

 

 „ Pod pojmem ekologický alarmismus se rozumí taková situace, kdy raději poněkud 

přeháníme a zneklidňujeme veřejnost, protože věříme tomu, že environmentální hrozba 

se může uskutečnit a že jí tak lépe zabráníme.“
179

 

 „V této stati se zaměřuji na některé hlavní teze (…).“
180

 

navazování kontaktu se čtenářem pomocí otázek: 

 

 „Kde se stala chyba, že jsme si nechali vnutit všechny ty krásné, vědecké a stylotvorné 

designy, ve kterých se necítíme dobře?“
181

 

při oslovování příjemce: 
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 „Pokud někde budete číst, že vědci zjistili, že Sodoma zanikla nebo že mamuti vyhynuli 

(…).“
182

 

 „Teď se na chvilku zastavme, (…).“
183

 

K tomu, že je u esejistických textů těžké vymezit naratologické hranice, jsem se 

vyjadřovala u předchozí analýzy. Shodně jako u Krajin vnitřních a vnějších 
184

 můžeme 

hovořit o tzv. odkrytém vypravěči, který střídá ich formu („Při čtení knihy mám podobný 

dojem, (…).“
185

) a povšechný plurál, kdy zahrnuje potencionální příjemce do daného tématu 

eseje („Právě v tomto období se ocitáme na jakémsi mentálním rozhraní, (…).“
186

). I u této 

knihy můžeme tyto komunikační prostředky definovat jako plurál empatický. 

 

5.2.5. Žánrové hranice: 

  

 S ohledem na Encyklopedii literárních žánrů
187

 nezbývá než Cílkovy eseje označit 

opět jako esej odbornou, vlivem autorovy poetiky se ale opět dostáváme na pomezí textu 

vědeckého a uměleckého, což je pro Cílkův autorský rukopis příznačné. 

 

5.3. Makom, kniha míst
188

 

 

 Třetí kniha, která bude podrobena analýze, navazuje po dvou letech na titul Krajiny 

vnitřní a vnější
189

 a taktéž byla vyznamenána cenou Toma Stopparda. Druhé vydání bylo 

rozšířeno o čtvrtý oddíl, jenž bude v analýze zahrnut. 

 Kniha je rozdělena do několika kapitol, které se člení na další pododdíly, sestávající již 

z konkrétních esejů věnovaných tematicky pojmenovaným kapitolám. V první kapitole Místa, 
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krajiny, návraty
190

 se Cílek opírá o reálná místa naší krajiny, která odkazují k různým 

příběhům, tajemstvím a historii. Ve vysoké míře se zde stejně jako v celé knize setkáme 

v rámci intertextuality s úryvky básní či citáty rozličných autorů, jež jsou uvedeny 

peritexty
191

 v podobě poznámek a vysvětlivek. Například Esej o rozdílu mezi radostí a 

zábavou a českých Aténách
192

 je v průběhu textu dvakrát doplněn o úryvek básně, jehož autor 

se uvádí až na konci eseje v poznámce pod čarou, kde mimo jiné Cílek odkazuje například na 

zdroj citace Christiana Norberga – Schulze, který se v textu objevuje. Tato strategie není u 

Cílka příliš obvyklá. Přestože doplnění poznámkami a vysvětlivkami je časté, v případě kdy 

text doplňuje básní, uvádí autora a název hned pod okraj daného úryvku. Druhý oddíl 

Zeitgeist: Porozumět době, světu a medvědům
193

 se věnuje vnímání času, civilizaci, 

globalizaci a tomu, jak porozumět dnešnímu světu. V části třetí Bohové, Buddhové a 

trpaslíci
194

 se Cílek upíná k mysteriózním jevům a věcem, které nás přesahují, oblastí mezi 

nebem a zemí, místa makom.
195

 Doplněná čtvrtá část Poslední divočina
196

 (vychází roku 

2007) nás vrací zpět na pevnou zem – na reálná místa. Autor v ediční poznámce potvrzuje, že 

kniha je sestavena z publikovaných i nepublikovaných esejů a poznámek, které psal mezi léty 

1984 až 2008. Po hledání uceleného obrazu této knihy, jsem dospěla k názoru, že ne všechny 

knihy Václava Cílka musí nějaký nést. Autor nám nabízí prostřednictvím svých esejů a knih 

cestu a k závěru má příležitost si každý dojít sám, Cílek tedy klade důraz na naše vlastní 

rozhodování. Kniha je doplněna o fotografickou a ilustrační linku, která doprovází jednotlivé 

eseje. Fotografie poskytli Hana Rysová a Václav Cílek a drobnými i většími ilustracemi 

přispěl Miloš Šejn. V roce 2008 vydal Cílek třetí navazující knihu Dýchat s ptáky
197

, 

zajímavostí je, že je doplněna ilustracemi Olgy Karlíkové, která zaznamenávala zpěv ptáků. 

 

5.3.1. Motivicko–tematická analýza 

 

V rámci uchopení motivicko-tematického zaměření této knihy esejů je šíře tematického 
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záběru velká, proto se těžko hovoří o nějakém uceleném tematickém obrazu. Mísí se tu 

tematika vlivu krajiny na duši – prostoru, kde žijeme; témata dotýkající se času a doby, ve 

které žijeme, dále eseje opírající se o sociologii, mystiku a autorův zájem o různá náboženství. 

Většina esejů je podepřena například výňatky z různých publikací, výroky rozličných autorů, 

citace z vybraných děl korespondující s obsahem esejů atd. Sám Cílek představuje knihu jako 

jakousi tříšť myšlenek a rozhovorů. Sestává z publikovaných i nepublikovaných esejů a 

poznámek, které byly různě kombinovány, nebo naopak uvedeny v původním nezkráceném 

znění, více než polovina textů byla psána na objednávku.
198

 Názvy samotných esejů 

odpovídají motivice jednotlivých kapitol. V kapitole, kde se autor zabývá reálnými místy, 

jejich historií atd., nalezneme eseje věnované konkrétním oblastem Vrbčany u Kolína
199

; 

Litvínov: neštěstí na dole Pluto
200

, kapitola věnována času a jeho vnímání obsahuje například 

eseje Zeitgeist
201

 (v českém překladu „duch doby“); Kde je paměť kreativní
202

. Kapitola třetí 

otevírající témata týkající se duchovna a mystiky nám představuje esejistické texty jako 

Buddha záškodník
203

; Juliana z Norwiche: světlo a Bůh Matka
204

 a poslední část nás vrací 

opět na konkrétní místa eseji Vlak do Zákolan
205

 nebo například Proč Praha nemá pomník 

císaře Rudolfa II.?
206

. Na samotném konci knihy nalezneme ještě text Zelený muž a jiné 

reminiscence
207

, který se věnuje právě postavě zeleného muže a je zde jakýsi výčet jeho 

výskytu v rámci architektonických plastik. 

 

Vlastní analýza užívaných topoí: 

často se v textu vyskytují krajinná topoí
208

: 

 genius loci 

 krajina 

 město 

 moře 
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 les 

 kosmická krajina 

 poušť 

 divočina 

 hory 

 vesmír 

 svět 

v menší míře topoí spojená s vírou: 

 duše 

 svatyně 

 bůh 

 anděl 

 Satan 

 duch 

mimo rozčlenění topoi dle Ernsta Roberta Curtiuse
209

 nalezneme v textu například topos: 

 domov 

 tajemství 

 cesta 

5.3.2. Jazyk a syntax 

 

I u tohoto titulu nalezneme mnoho jazykových projevů, které jsou pro Cílka typické, jedná 

se především o častá obrazná pojmenování, květnatá přirovnání („(…) čas zbídačený 

pokrokem se již nekroutí jako břečťan kolem osy života, ani nevystupuje někam vzhůru jako 

spirálový sloup barokního oltáře (…).“
210

), metafory či personifikování neživé přírody, 

detailnějšímu výčtu a popisu těchto jazykových prostředků se budu věnovat opět v tabulce 

k tomu určené. Hojně se v průběhu celého textu objevují názvy popisovaných oblastí 

Broumovsko
211

; Kladno
212

; Káthmandů
213

. Autor zde užívá spisovnou češtinu, v jejímž rámci 
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se objevují odborné výrazy různých vědních oborů „ichnofosilie“
214

; „deglobalizace“
215

. 

Velmi málo zde autor užívá hovorovou češtinu či slangové výrazy a v ještě menší míře 

vulgarismy „(…), že se na tenhle život nevyseru.“
216

  Naopak s větší četností se v knize 

vyskytují cizojazyčné výrazy, jedná se v první řadě o výrazy anglické „soundscape“
217

, 

německé „Zeitgeist“
218

, dále latinské „mappa mundi“
219

, slovenské: „očiareny“
220

. V této 

knize více než v předchozích titulech narazíme na eseje, které jsou blízké deníkovým 

záznamům, dalo by se říci, že se jedná o jakousi syntézu deníkových záznamů a esejů - 

některé texty působí jako autorův deník doplněný o faktografické údaje, podněcující 

myšlenky či vlastní interpretace. S touto „strategií“ se setkáme nejčastěji ve třetí kapitole. 

Z hlediska syntaxe dochází k plynulému střídání dlouhých souvětí a krátkých vět, v poměrně 

značné míře se v průběhu textu setkáme s pasážemi, jež můžeme označit jako autorovy vnitřní 

monology „Uvažuji o nové umělecké kategorii – nalezená instalace, Když mohou být uměním 

nalezené předměty, proč by jím nemohly být nalezené instalace?“
221

Tato jazyková strategie je 

na rozdíl od předchozích analyzovaných knih užívána ve značné míře. 

 

5.3.3. Seznam užitých jazykových – stylistických prostředků 

 

 Vlastní analýza tropů a figur: 

 

Jak jsme již zjistili u analýzy předchozích Cílkových knih, nejčastějšími formami 

obrazné a imaginativní řeči, které autor v textu používá, jsou personifikace – a to nejčastěji 

personifikování neživé přírody, přirovnání a v menším zastoupení metonymie. Jejich 

příklady jsou uvedeny v následující tabulce.  
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Personifikace  „Svět se přihlašuje 

dotykem.“
222

 

 „(…) hovořit 

s kojotem o 

znepokojujících 

tajemstvích.“
223

 

 „(…), a když vidím 

sympatický kámen, 

(…).“
224

 

Je přítomna v hojně v celé 

knize – kromě druhé 

kapitoly, kde se její výskyt 

značně snižuje. 

 

Přirovnání  „(…) Panna Maria 

jako mořská hvězda 

v temnotách.“
225

 

 „Lidstvo se někdy 

chová jako chlapeček 

na pískovišti, (…).“
226

 

Vyskytuje se v rámci celé 

knihy. 

 

Metonymie  „Vnímat vědu jako 

proces, (…).“
227

 

Vyskytuje se v rámci celé 

knihy v menší míře 

 

Tabulka s odhadem četnosti výskytu básnických figur. 

 

Parenteze  „V kulturní krajině 

jsou lidské prvky 

v rovnováze a 

spolupráci – je to 

třeba klasická česká 

krajina, kterou 

začnete vnímat po 

třicítce.“
228

 

 „Výsledky (pokud si 

dobře pamatuji) 

nebyly jednoznačné, 

(…).“
229

 

 „(…), zapomene 

(kromě toho, že si 

pamatuje hromadu 

hloupostí, ale kdoví, 

Velmi často používanou 

figurou v rámci celé knihy, 

kde se s pravidelností 

objevuje. 
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jak to s těmi 

hloupostmi je).“
230

 

 

Řečnická otázka  „Je slovo sebevrah 

vůbec správné u 

takovéhoto činu?“
231

 

 „Jaká je vůbec 

Amerika?“
232

 

 „V jakých galeriích 

by mohl (a měl) 

vystavovat?“
233

 

Četně se vyskytuje v celé 

knize 

 

Subiectio  „A co na ně nejvíc 

zapůsobilo? Upálení 

několika českých 

studentů.“
234

 

 „Jak jeptišky 

překonávají tíhu 

doby? Blbnou jako 

malí haranti!“
235

 

 „Jak došlo k neštěstí? 

Nejprve uveďme 

důležitá 

fakta.(…).“
236

 

Nalézá se v textu 

v rozsáhlém zastoupení. 

 

 

 

 Z tabulky tedy vyplívá, že v nejčastějším zastoupení v Cílkových esejích nalezneme 

opět jako u předchozích analyzovaných titulů parentezi – ta se vyskytuje v jednotlivých 

esejích velmi často – dalo by se říci, že je společně se subiectiem tvoří jakousi jazykovou 

strategii, která prostupuje celou knihou. Další řečnickou figurou, která je výrazným prvkem 

esejistických textů, je řečnická otázka, nevyskytuje se zde však s takovou četností jako 

předchozí jmenované figury. Mimo toto vymezení se v rámci celé knihy velmi často setkáme 

s případy, kdy jsou Cílkovy jednotlivé eseje v rámci intertextuality doplněny citacemi 

například různých úryvků básní, mytických příběhů, esejů jiných autorů či dopisy, jak už 

samotného autora, tak jeho „přátel“. 
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5.3.4. Komunikace se čtenářem 

 

 I v této knize esejů, můžeme jednoznačně vyjádřit, že mluvčí/vypravěč je totožný 

s autorem, jedná se tedy o mluvčího/vypravěče odkrytého. Výrazným prvkem, který se 

objevuje i ve všech předchozích analyzovaných knihách, je autorovo vědomí o existenci 

potencionálního příjemce textu, což se projevuje při: 

vysvětlováni: 

 „Slovo makom, pochází z hebrejštiny. Znamená místo (…).“
237

 

 

navazování kontaktu se čtenářem pomocí otázek: 

 „Nahrazuje nám a našim dětem Tolkien ztracený svět mýtu, (…)?“
238

 

 

při oslovování příjemce: 

 „Ale tady se zastavme, protože (…).“
239

 

 

Cílek – odkrytý mluvčí/vypravěč, zde stejně jako u předchozích knih esejů střídá ich formu a 

empatický plurál. 

 

 

5.3.5. Žánrové hranice 

 

I u tohoto titulu je otázka žánrového vymezení neurčitá a nedá se přesně ohraničit. Opět 

nelze dojít k jinému závěru než, že i tato kniha Cílkových esejů se nachází na pomezí 

vědecko–uměleckého textu. Můžeme jej tedy hodnotit jako esej odbornou, zde tedy 

nacházíme důkaz, že pro esej je typické spojení rysů literatury odborné a umělecké.  

 

                                                 
237

 Tamtéž, s. 7. 
238

 Tamtéž, s. 242. 
239

 Tamtéž, s. 286. 



40 

 

5.4.  Krajina z druhé strany: poznámky ke Knize závojů a čar
240

 

 

Poslední z analyzovaných knih je opět soubor esejů. Skládají se z nikdy nepublikovaných 

textů a také vybraných článků sepsaných mezi roky 2008 až 2009, které se dosud neobjevily 

v žádném souboru. Tyto texty měly původně tvořit základ chystané publikace Knihy závojů a 

čar, jež je uvedena jako podtitul. 

V předchozí části práce jsem Cílkovu tvorbu rozčlenila na tematické okruhy a tento titul 

bych zařadila mezi aktuální otázky doby a kultury, není však možné dávat Cílkových 

knihám konkrétní hranice, neboť jeho eseje integrují jak rozumový/vědecký, tak duchovní a 

citový rozměr. Nejedná se tím pádem jen o čistě vědecké bádání či snad o jakési duchovní 

blouznění, ale o jejich syntézu, tudíž spíše o oduševnělé zkoumání světa, časoprostoru kolem 

člověka a vlivu fyzického světa/krajiny  na naši kulturu. 

Eseje jsou rozděleny do obvyklých tří částí (s tímto členěním se setkáváme i u 

předchozích analyzovaných titulů). První oddíl Čáry na těle bohyně
241

 obsahuje eseje 

zaměřené na krajinu, na kterou je nazíráno jako na fyzický svět, který potřebujeme chránit, i 

jako na duchovní fenomén, který nám přináší útěchu, jiné vnímání času a spojitost s našimi 

mrtvými.
242

 Obsahuje dvanáct kapitol sestávajících již z jednotlivých esejů.  V části druhé 

nesoucí název Maigret a globalizace
243

 (Souvislost s literární postavou Komisaře Maigreta 

chápu jako Cílkovu inspiraci – obšírně řečeno, pro jeho přístup, tudíž logické uvažování, 

intuici a vnímavé pozorování a naslouchání krajině a okolnímu světu.) se Cílek zabývá 

současným světem, a to především z hlediska energetiky. Nahlíží na naši kulturu jako na 

výsledek lidské schopnosti hospodařit s energií a přírodními zdroji obecně. Poslední třetí 

pasáž Přelévání bohů
244

 se věnuje náběhy k nové spiritualitě, jež je stále více obohacována 

pohledy přírodních náboženství, následuje otázka střetu s islámským světem.
245

 Výrazným 

prvkem, který se vyskytuje v rámci celé knihy, jsou autorské peritexty v podobě Cílkových 

poznámek, které se objevují na konci některých esejů. Například esej Zastaňte se prosím 

půdy
246

, Vyšehrad, prv než očarována ztratil hlas
247

 atd. V této první části se několikrát také 
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setkáme s výňatky textů, jež Cílkův esej doprovázejí, například kapitola Kumerské pohoří: 

výzkum pískovcových převisů
248

 je uvedena pasáží z díla Severní Čechy od Josefa Kafky, 

v tomto případě se jedná o intertextualitu. Nalezneme zde i jiný typ textu nežli je esej, jedná 

se o Projekt driftblok
249

, jež je v rámci paratextuality uveden vysvětlením či jasnou definicí 

daného jevu, kterému se Cílek věnuje. Část první uzavírá esej o eseji Jana Evangelisty 

Purkyně Útržek ze zápisků mrtvého přírodovědce
250

. Druhý oddíl knihy je bohatě podložen 

vědeckými fakty, s nimiž Cílek v rámci svých esejů pracuje. Jak jsem uvedla výše, i tato část 

je poměrně bohatá na autorovy poznámky doprovázející jednotlivé eseje. Kapitola Energie a 

civilizace
251

 není složena s klasických esejů, jedná se o text určený jako podklad pro kapitolu 

o bezpečnosti ve zprávě Nezávislé energetické komise, jež je kompilací z většího množství 

pramenů, které Cílek v závěru uvádí. Následuje Anketa o vědě
252

, což je výňatek z mailové 

korespondence mezi Cílkem a editorkou přílohy Věda XX v časopise Reflex. Ani kapitolu 

Něco krásného začíná
253

 nelze označit jako esejistický text, jedná se o Slovník přechodných 

období, kde autor definuje základní pojmy z hlediska dnešní doby, jako jsou například kolaps, 

evoluce, krize či hranice stability. V závěrečné části práce se setkáme s Cílkovou interpretací 

duchovních textů několika autorů, jako jsou Jan Blažej Santini, Jan Palach atd. Nalezneme 

zde i jakousi drobnou antologii autorů východních zemí místy doplněnou o Cílkovy 

poznámky. V průběhu knihy se také setkáme s eseji, které jsou blízké deníkové formě textu. 

Knihu uzavírá seznam použitých pramenů, text věnovaný původu použitých ilustrací a 

fotografií, Curriculum Vitae Václava Cílka a výčet jeho tvorby zahrnující knihy, katalogy, 

filmy a ediční a jinou činnost. 

 

5.4.1. Motivicko-tematická analýza 

 

 Jak jsem uvedla v úvodní části analýzy, tuto knihu bych mohla její tematikou řadit 

mezi aktuální otázky naší kultury a doby, avšak z hlediska všech esejizovaných témat by 

takovéto konkrétní ohraničení bylo dosti nepřesné. Cílek se zde zabývá opět tematikou krajiny 

jako fyzického světa, neopomíjí však její působení na krajinu lidské duše a dotváření kultury; 
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dalším tematickým okruhem je současný svět a to zejména z pohledu využívání energických 

zdrojů. V neposlední řadě autor klade důraz na vliv náboženství. Syntéza tohoto tematického 

zaměření reflektuje souvislosti mezi krajinou, energií, klimatem, člověkem a duší a především 

nutností o to vše pečovat. Celá kniha je podložena odbornými prameny, ale také Cílkovými 

poznatky z cest a výzkumů. Významná část třetího oddílu Přelévání bohů
254

 je věnována 

rozsáhlému životopisu východního učitele a mistru Džiddu Krišnamuratiho, jehož dílu se 

Cílek dle vlastních slov denně věnoval po dobu tří let.  

 

Vlastní analýza užívaných topoí: 

s velkou četností se v knize vyskytují krajinná topoí
255

: 

 krajina 

 město 

 divočina 

 příroda 

 les 

 venkov 

 východ 

 zem 

 svět 

 génius loci 

topoí spojená s vírou se vyskytují převážně v poslední části knihy: 

 bůh/Stvořitel 

 kabala 

 zjevení 

 křesťanství 

 židovství 

 islám 

 buddhismus 

 posvátnost/posvátno 

                                                 
254
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 mystika 

 sekta 

mimo rozčlenění topoi dle Ernsta Roberta Curtiuse
256

 nalezneme v textu například 

topos: 

 mýtus 

 kultura 

 národ 

 smrt 

 matka 

 

5.4.2. Jazyk a syntax 

 

 Na jazyk, kterým Cílek ve svých knihách ke čtenáři promlouvá je nutno klást opravdu 

velký význam. Autorovo vnímání míst a výrazy, jichž užívá k zachycení jejich atmosféry, 

jsou nejvýraznějšími prvky jeho esejistických textů i v této knize. V první části knihy 

nalezneme poeticky výpravné eseje, kde Cílek k „dokreslení“ popisovaného prostředí/krajiny 

užívá jazyk až básnických parametrů: „Vítr se opíral do vodního příkopu a paprsky 

dopoledního slunce dopadaly do vln takovým úhlem, že stropem sálu zdobeným bohatým 

štukem s antickými motivy procházely prchavé světelné vlny. Sem a zase tam a po chvíli zase 

znovu jako zámkem, který zní věčnou ozvěnou skleněných zvonků. Tušení bahnitých kaprů 

v okolních rybnících a drsný paví křik ze zámecké zahrady. Žádné hluboké myšlenky, žádné 

přízraky, jen křišťálové bytí okamžiku jako někde v Toskáně.“
257

 Překvapivě k tomuto 

poutavému vystižení skutečné podoby skutečných míst neužívá Cílek takové množství 

obrazných přirovnání jako v předchozích analyzovaných knihách. Drží se reálného místa, 

které dovede pomocí svého oka vnímavého pozorovatele velmi poutavě vylíčit. „Jsem ale 

omlácený a z Modré štoly jsem si přinesl obrovskou modrou modřinu, která teď zelená, byť 

štola se stále jmenuje Modrá.“
258

 Ač jsem se zmínila, že výskyt „okřídlených“ přirovnání je 

v porovnání s předchozími tituly výrazně menší, přesto se zde vyskytují. Druhá část knihy je 

na rozdíl od ostatních výrazně bohatší na různé číselné údaje: „Z uhlí se v západním světě 
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v roce 1900 získávalo asi 95% veškeré energie, v roce 1950 již jen kolem 60% a v roce 2000 

jen 24%.“
259

. S odbornými výrazy, které by autor musel čtenáři/příjemci definovat, se 

setkáme ve velmi malém zastoupení v rámci celé knihy: „hyperkompetice“
260

 

 Cílek užívá spisovnou češtinu, místy se vyskytují anglické výrazy: „old straights 

tracks“
261

, „credit crunch“
262

. Na hovorovou češtinu a slangové výrazy v textu příliš 

nenarazíme, přesto se sporadicky vyskytují: „počítačová střílečka“
263

. Vulgarismy se zde 

neobjevují. Z hlediska syntaxe se kratší věty prolínají s delšími souvětími. 

 

5.4.3. Seznam užitých jazykových – stylistických prostředků 

  

Vlastní analýza tropů a figur: 

Následuje tabulka věnovaná výčtu tropů tedy formy obrazné a imaginativní řeči. 

 

Personifikace  „(…) zvítězily jižní Čechy, (…).“
264

 

 „(…) zda je Země bytost, zda má 

národ svého vlastního ducha 

(…).“
265

 

Vyskytuje se nejčastěji, 

většinou ve formě 

antropomorfizace 

 

Přirovnání  „Člověk to vnímal jako náplast, jako 

malý smírčí kříž vetknutý do zdejší 

krajiny.“
266

 

 „(…) má podobu protínajících se 

linií podobných vzorů jako čáry na 

tělech hliněných, neolitických bohyň 

země.“
267

 

Objevuje se v rámci celé 

knihy 

 

Metafora  „(…), které se mění v mokřady 

s otevřenými oky.“
268

 

V menším zastoupení. 

 

 S nejvyšší četností se v knize objevuje personifikace „neživé“ přírody, tedy 
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antropomorfizace a přirovnání, lze ovšem konstatovat, že v poměrně malé míře. Ostatní 

prvky obrazné a imaginativní řeči jsou v knize zastoupeny ve velmi malém množství, tudíž 

nejsou v tabulce uvedeny/zohledněny. 

 

 Tabulka s výčtem nejčastěji užívaných básnických figur zastoupených v textu. 

 

Parenteze  „Skutečné tajemství Kolína (je tam, 

vím o něm) nejspíš nebude nikdy 

odhaleno, (…).“
269

 

 „(…) si vypůjčil koně – byl to 

obstarožní hnědák – a zajal 

královského místodržícío (…).“
270

 

Vyskytuje se v textu velmi 

často – jde o uvědomování si 

přítomnosti čtenáře/příjemce. 

 

Řečnická 

otázka 

 „(…), co jsem vlastně věděl o 

skutečných úmyslech toho 

prastarého wiccanského řádu?“
271

 

Objevuje se v rámci celé 

knihy 

 

Subiectio  „Co je Hamzburk? Je to především 

buď výšinné sídliště, (…).“
272

 

 „Co z toho může vyplívat? 

Architektura je skoro vždycky 

ideologií, (…).“
273

 

Je v textu hojně zastoupena. 

 

Autorem nejčastěji využívané figury jsou podobně jako u předchozích analyzovaných 

titulů parenteze, řečnická otázka a subiectio, ostatní formy se v textu sice místy vyskytují, 

jde však o velmi malé množství, jež tedy nemohu definovat jako dominantní rysy 

jednotlivých esejů. V rámci celé knihy se však poměrně často setkáme s citováním jiných lidí: 

„Zde je rozhraní energií, zde plynou, ale pak narážejí na sebe a třou se v sérii záblesků. Je to 

silné místo, bohaté na pochopení, spjaté s vodou.“
274

; „Měl jsem sen o tom, že jsem Izmael a 

musím najít mořské pobřeží, ale zabloudil jsem mezi poli, na kterých hořely stohy.“
275

. 

V kapitole Mám psa, ale štěkám si sám
276

 jsou obsaženy výňatky z různých děl, především se 

jedná o východní autory, kterými jsou například Konfucius či Mencius, nalezneme zde ale 

také třeba belgického básníka a malíře Henriho Michauxe a amerického spisovatele Theodora 
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Roethkea. Dále se v textu setkáme i s parafrázováním: „J. L. Borges říká, že není ani tak 

důležité knihy číst jako se vracet k přečtenému, jež nám způsobilo radost“
277

 

 

5.4.4. Komunikace se čtenářem 

 

 Jako u předchozích analyzovaných titulů můžeme s jistotou říci, že mluvčí/vypravěč 

je totožný s autorem a je možné jej definovat jako vypravěče odkrytého, jež si je vědom 

potencionálního příjemce/čtenáře textu. Tento jev pozorujeme při: 

  

vysvětlování: 

 „(…), anebo sloužily jako „knížecí stolce“. To jsou kameny, na kterých se král 

spojoval se zemí.“
278

 

 „Řecký výraz pro místo – „topos“ znamená také styl, ráz či charaktera blíží se tomu, 

čemu Římané říkaly „genius loci“.
279

 

 

navazování kontaktu se čtenářem pomocí otázek: 

 „Jaké hrozivé události by nás za poslední měsíc nejvíc potěšily?“
280

 

 

při oslovování příjemce: 

 „Když budete šest hodin denně zpívat náboženské písně ve společnosti podobně 

naladěných duších, (…).“
281

 

 Když se podíváte na mapu Šumavy, (…).“
282

 

U autora – odkrytého vypravěče můžeme opět pozorovat užívání ich formy a empatického 

plurálu. 
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5.4.5. Žánrové hranice 

 

Stejně jako u předchozích analyzovaných knih není možné žánrové hranice přesně 

definovat. Cílkovi eseje můžeme označit jako esej odbornou, která je však provázána s prvky 

umělecké literatury. Nelze tak dojít k jinému závěru, než že se Cílkovy eseje nacházejí na 

pomezí vědecko-uměleckého textu. 
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6. Závěr 
 

 

Hlavním cílem této práce bylo vymezení základních tendencí a charakteristik Cílkovy 

tvorby. Analyzovali jsme tematické, jazykové a stylistické postupy, které byly pojmenovány a 

uvedeny v tabulkách dle jejich četnosti v textu. Rozborem jednotlivých Cílkových publikací, 

práce jasně dokazuje autorovy strategie a dominantní rysy, které mají jeho esejistická díla 

společná.  

Dle motivicko-tematické analýzy můžeme shrnout nejčastěji uplatňovaná témata. K jejich 

určení nám pomohl rozbor nejčetněji užívaných topoí, dle kterých jsme schopni určit autorova 

myšlenková schémata. Látky a témata se vzájemně prolínají. Všeobecně práce dokládá, že 

každý analyzovaný titul obsahuje motiviku fyzické krajiny, která je propojena s krajinou 

duchovní.  

 

Tématika vyskytující se ve všech knihách: 

 Vliv krajiny na člověka 

 Krajina jako fyzický svět 

 Přístup současného světa ke krajině 

 Geologie 

 Klima 

 Ekologie 

 Vztah mezi živým a neživým 

 Aktuální otázky této kultury a doby 

 Duchovno a mystika 

 Mytologie 

Mezi důležité prvky, které jsou pro Cílkův rukopis příznačné, patří také hojné užívání 

intertexuality a paratextuality. Dalším zajímavým aspektem, jsou autorovy deníkové záznamy 

a texty určené jako podklady k vědeckým pracím, jež se nedají označit jako klasický esej, 

přesto jsou eseji blízké. Což dokazuje značnou otevřenost a variabilitu esejistického žánru. 

V rámci všech titulů autor často cituje jiné lidi/autory/vědecké pracovníky, dále se setkáme 

s častými odkazy na literaturu. 

Ze stylistického hlediska jsou podobně všechny analyzované knihy členěny do 

několika oddílů, dále kapitol a již samotných esejů. Shrnout můžeme i dominantní jazykové 
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rysy, které autor shodně ve všech knihách volí. Z hlediska jazyka užívá Cílek totožný styl, 

uplatňuje kultivovaný spisovný jazyk. Ve všech jeho knihách narazíme, ať už v menším či 

větším zastoupení na: 

 Odborné výrazy z vědních oborů (klimatologie, geologie atd.) 

 Užívání cizích slov (angličtina, němčina, slovenština aj.) 

 Číselné údaje 

Dalším cílem práce bylo určit nejčastěji užívané stylistické – jazykové figury, tedy 

konkrétní formy obrazné a imaginativní řeči s ohledem na autorovu rétoriku, tedy komunikaci 

se čtenářem. Vzhledem k poetickému rukopisu V. Cílka, nalezneme ve všech analyzovaných 

titulech v hojném zastoupení básnické tropy: 

 Personifikaci – především neživé přírody – přenášení lidských vlastnosti – 

antropomorfizaci 

 Přirovnání – kniha Krajina z druhé strany: Poznáky ke Knize závojů a čar
283

, je o 

květnatá přirovnání v porovnání s předchozími tituly, značně ochuzena – autorova 

poetika je, ale přesto zachována.  

 Metafora – ve všech titulech se vyskytuje v o něco menší míře 

Rovněž i básnické figury jsou pro Cílkův rukopis příznačné, pravidelně užívá: 

 Parentenze – vypovídá o autorově povědomí o potencionálním příjemci/čtenáři – často 

užívána ve všech knihách 

 Řečnická otázka 

 Subiectio  - znamená otázku i odpověď zároveň – velmi často užívaný prostředek 

Přesto, že esej není narativ, můžeme na něj aplikovat naratologické kategorie, tudíž 

z práce vyplívá, že ve všech případech je mluvčí/vypravěč totožný s autorem, jedná se tedy o 

odkrytého vypravěče, který si je vědom potencionálního příjemce/čtenáře textu, což můžeme 

dokázat při: 

 Vysvětlování – odborných výrazů či autorových myšlenkových strategií 

 Navazování kontaktu se čtenářem pomocí otázek 

 Oslovování příjemce 

Autor střídá ich-formu s povšechným plurálem, který chápeme jako vyvolání dojmu 
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spřízněnosti s příjemci textu, jedná se tedy o empatický plurál. Posledním z cílů bylo vytyčit 

žánrové hranice Cílkových esejů, nejčastěji by se jejich žánr dal definovat jako odborný či 

umělecký. I to je jedním z typických projevů eseje a zároveň autorova rukopisu – vzájemné 

propojení těchto dvou na první pohled neslučitelných oblastí – můžeme tedy hovořit o 

vědecko-uměleckém žánru. Není však přesné ani možné uzavírat Cílkovy eseje do jedné 

definice.  
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Resumé 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce byla motivicko-tematická, stylistická a žánrová 

analýza knižně vydaných esejů Václava Cílka s ohledem na jeho ediční a překladatelskou 

činnost. Po vymezení pojmu „esej“, zmapování jeho vzniku a vývoji na území Čech, 

následovaly již detailní rozbory knižně vydaných esejů, díky kterým nám vyvstaly na 

povrch typické prvky, jež autor ve svých esejistických textech užívá. 

K analýze textu bylo využito odborné literatury, s jejíž pomocí jsme byli schopni 

pojmenovat základní postupy Cílkových způsobů myšlení a psaní. V závěru došlo na 

vyhodnocení nejvíce uplatňovaných motivicko-tematických, jazykových – stylistických a 

žánrových prvků společných pro všechny analyzované knihy esejů. 

 

Resume 

 The main goal of this thesis was to analyzes general themes, stylistic and genre 

approaches in books of Czech writer Vaclav Cilek with respect to his editorial and 

translation aktivity. In the beginning, we learned about the essay and its origin and 

development in the territory of Czechia. We followed with detailed analysis of Cilek´s 

essays, thanks to wich we became familiar with identification signs of author´s books. 

 For a better understanding of analysis, we used professional literature, which helped us 

to named the basic procedures of Cílek´s works. In the end, we reviewed main themes, 

stylistic and genre elements common to all Cilek´s works. 


