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JAZYK DĚL DÍVKA Z CHICAGA A JINÉ HŘÍCHY MLÁDÍ A ZBABĚLCI 
 
Radoslava Kvapilová Brabcová (Literární akademie, Praha) 
 
1. Věnovat se jazyku Škvoreckého díla může vypadat – po mnoha už napsaných studiích – jako 
nošení dříví do lesa, ale přesto se k němu znovu vraťme. Začali jsme vytvořením autorského 
slovníku děl uvedených v titulku této studie1 a z těchto slovníků jsme získali základní údaje. 
 Celkový počet různých slov (hesel) v básnické sbírce Dívka z Chicaga a jiné hříchy mládí 
(Básně z let 1940-45)2 (dále D) je 1054. Pro srovnání jsme vybrali pasáž z románu Zbabělci3 (dále 
Z) v rozsahu 1938 slov (hesel) (s. 126-153) vzhledem k tomu, že index opakování je v D 2,34 
(celkový počet výskytů všech slov je 2478) a v Z 4,54 (celkový počet výskytů je 8823). Slovníky 
frekvence hesel a výskytů přinášejí zajímavé srovnání zejména v oblasti střední a nízké frekvence, 
jak uvádí Svatava Machová,4 to znamená slova s frekvencí 10 až 1, protože nejvyšší frekvenci 
mívají vždy slova gramatická (předložky, spojky), sponová slovesa a některá zájmena (D: a – 81, 
v/ve – 58,  já – 50, být – 48, on/ona/ono – 47; Z: a – 503, ten/ta/to – 375, se (zájmeno zvratné) – 
280, on/ona/ono – 223, být – 216). 
 Celkový pohled na rozvržení slovních druhů přinášejí následující tabulky. 
 
Tab. č. 1 Dívka z Chicaga 
 
Slovní druh Počet hesel Počet výskytů Nejpočetnější výskyt 
Substantiva 490 781  

 Maskulina 198 286 stín (7) 

 Feminina 230 403 láska (22) 

 Neutra 62 92 oko (7) 

Verba 219 442 být (spona) 48 

Adjektiva 167 248 rád (9) 

Adverbia 81 166 jen/jenom (17) 

Pronomina 31 355 já (50) 

Prepozice 21 254 v/ve (58) 

Konjunkce 20 175 a (81) 

Partikule 11 27 a (7) 

Numeralia 10 22 dva (9) 

Interjekce 4 8 ó, ach (3) 
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Tab. č. 2 Zbabělci 
 
Slovní druh Počet hesel Počet výskytů Nejpočetnější výskyt 
Substantiva 613 1424  

 Maskulina 271 747 Lexa (50) 

 Feminina 254 536 Trudi (17) 

 Neutra 88 141 voko, světlo (7) 

Verba 570 2286 bejt (gr.m.)216 

Adjektiva 319 477 Hezký (13) 

Adverbia 224 714 tak/ takhle (45) 

Partikule 54 297 ne (34) 

Pronomina 49 1684 ten (34) 

Prepozice 38 828 na (375) 

Konjunkce 35 975 a (503) 

Numeralia 23 105 jeden (16) 

Interjekce 13 33 sakra (9) 
 
 V D je nejfrekventovanějším substantivem maskulinem slovo stín (7 výskytů, ve FS5 

zaujímá 497. místo), substantivem femininem láska (22 výskytů, 221. slovo ve FS), substantivum 
neutrum oko se vyskytuje v obou dílech ve stejném počtu (7 výskytů, zaujímá 95. pozici ve FS, v 
Z jsou ovšem všechny podoby s protezí (voko). Stejný počet výskytů má v Z i slovo světlo. V Z 
mezi maskuliny a femininy vedou vlastní jména s vysokým výskytem: Lexa (50), Benno (34), 
Harýk (30), Trudi (17), Čemelík (13), Pedro (12), Bohadlo (11). Z prvních apelativ jsou to v Z 
holka, chlap, doktor, hlava, pan, fotr, kufr, pocit, hlídka, chvíle, ruka (17–10 výskytů). 
 V D se vyskytuje jediné vlastní jméno Marie s 15 výskyty, dále jsou to apelativa zem/země 
(16, 81. slovo ve FS), dívka (9, 578. slovo ve FS), hvězda (8, 865. slovo ve FS), krása (8, 737. 
slovo ve FS). Spolu s několika dalšími slovy tato slova naznačí obsah celé básnické sbírky: strom 
(6), akrostich (5), hlava (5), lhostejnost (5), maska (5), měsíc (5), radost (5), slunce (5), ulice (5). 
U dalších slovních druhů najdeme rozdíly: 
 adjektivum 
D: rád, ráda Z: hezký 
 zájmeno 
D: já Z: ten, ta to 
 číslovka 
D: dva Z: jeden 
 
 K charakteristice Z se příliš nehodí právě adjektivum hezký – je to dáno vybraným 
úryvkem o dívce Trudi. Další rozdíly jsou myslím symptomatické. Obě díla se shodují v umístění 
slovesa být, ale protože jsme při sestavování slovníku rozlišovali 3 významy slovesa být: být1 – 
sloveso plnovýznamové s významem ,existovat‘, být2 jako sloveso sponové a být3 jako 
gramatický morfém, jde v D o sloveso sponové a v Z o gramatický morfém (typ přišel jsem). Ve 
významu existovat je v obou dílech sloveso být až třetí v pořadí (D 14 výskytů, Z 36). 
Nejvýraznější charakteristikou obou děl je rozdíl ve výskytu citoslovcí. Zatímco v D jsou 
nejfrekventovanějšími citoslovci ó, ach: Ó jak jsi krásná večernice! Ach staré kouzlo akrostichu / 
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Ach to byly chvíle příjemné, v Z je to sakra: Napadlo mě, co už jsem sakra s nima všechno prožil. 
 
2.1 V obou dílech patří mezi nejfrekventovanější slovní druh substantiva, z nichž některá čtenáře 
zvlášť upoutají. Tak v D je to abstraktní substantivum šíleno: Jen v tobě krása žije / A sladké 
šíleno / Teď teprv nejsladší. Tato abstrakta se začínají v hojnější míře objevovat teprve v současné 
době, např. digitálno, počítačovno, kulturno aj., ale v době vzniku těchto básní to lze jistě 
považovat za individuální tvoření. V Z se objevují individuálně tvořená slova, např. balové: 
jestli v pivováře budou taky ostatní balové; byli jsme docela malí chlapénkové (108). Žádný z 
těchto výrazů není v našich slovnících doložen. 
 
2.2 Mezi druhým slovním druhem – slovesy – upoutají slova sice v slovnících existující, ale J. Š. 
jich užije v poněkud jiné souvislosti: na obloze vykáp krásnej stříbrnej měsíc z mráčků. Z jiných 
Škvoreckého děl nás zaujalo užití slovesa zazírat: Naďa znovu zazírala do hrníčku.6 Příruční 
slovník toto sloveso uvádí jako málo užívané ve významu ,krátce pohleděti‘. Nářeční vliv pronikl 
ve Škvoreckého užívání slovesa drkotati se, které obvykle užíváme ve spojení s instrumentálem 
nebo lokálem vyjadřujícím nějaký dopravní prostředek (PS: drkotati se – konati kodrcavé pohyby, 
pohybovati se kodrcavě, třaslavě, kočárem, v dusném fiakru): Všichni se pochopitelně zajímali o 
Marii, která stála zabalená do osušky před svou kabinou a drkotala se.7 Lidi... s vobličejema 
staženejma vod hladu a zimy a strachu, drkotali se, zkroucený, ... voslepený tím světlem.8 I slovesa 
tvoří nová: Ať si zase zahrdinští  pan Moutelík a pan Macháček. Výrazně jsou zastoupena i 
slovesa (a celé vazby slovesné) z nespisovné vrstvy slovní zásoby, užívaná mladými hrdiny: 
tenkrát sem taky bejval tak zelenej, nechtěl sem se moc blejskat před lidma, mašírovali  sme 
pro mináž, já byl pak rád, že sem nevodprejsknul ap. 
 
2.3 Třetí místo ve výskytu slovních druhů zaujímají v obou dílech adjektiva. Přemysl Blažíček (s. 
50)9 říká, že „výmluvných významových poukazů dosahují i zcela obligátní slova. Vezměme pro 
změnu přídavné jméno: poslouchali jsme krásné hovoření fronty v Německu. Přídavné jméno 
určuje jméno podstatné, v daném případě (stejně jako v řadě dalších) „zbytečná“ přídavná jména 
to, co určují, hodnotí tak, že vyjadřují Dannyho vztah k pojmenovanému, způsob, jímž to prožívá. 
Málokteré slovo vyjadřuje bezobsažnější kladné hodnocení než slovo krásný v citované větě. 
Slovo hnusný má už určitější obsah.“ Nejdůležitější podle mého mínění je Blažíčkův postřeh, že 
adjektivum vždy vyjadřuje Dannyho vztah k pojmenovávanému. V celkem obhroublém 
vyjadřování hlavních postav v Z najednou upoutá zdrobnělina v charakteristice: Hrob měl 
mírňoučké modré oči.; nebo neobvyklé spojení adjektiv v popisu přírody: třaslavá májová 
noc, byl takovej v ohvězdičkovanej večer; z dalších např. takovou výraznou nedůvěru sem vod 
tý doby neviděl; plavý vlasy, rozhodně ne peroxidový ; to její napudrovaný květenství s 
důvěřivejma reflektorkama se vyjímalo vobzvlášť magneticky. 
 Ještě specifičtější je užití adjektiv v básních v D: A já víry lásky jsem už zcela prost / S 
nebe na mne prší něžná lhostejnost; Jsem nudný patron Bloumám ulicemi / A z vlastní nudné 
nudy nudně nudno je mi; Teplé šero dýchá v kavárnách; Země ulic přiožralých k jaru / Zem 
excentrické mládeže a blbých starců / Zem velkých bojů hubou Zem krevních dárců / Zem 
plováren a štíhlých dívčích hrdel; Prší Je déšť tak truchlivý / Jsem déšť Jsem hrozně truchlivý; 
Spatřil jsem křivou pustinu / Dutá oblaka jež letí; Cítíš vůni kávy a líného letního večera; 
Měsíc diriguje mlčící  jazzový orchestr hvězd; Žijeme na těhotné sopce; Ach staré kouzlo 
akrostichu / Obrací v prach mou poetickou pýchu / a v něžných písmenkách se mění; Oslepen 
láskou do ožrání / Strašlivou láskou která brání / Laskavým chvílím vypovědět / Alespoň po 
částech tu frašku utrpení / Vláčenou svitem alkoholických chvílí; Moc krásně nadreálné  
změti aj. 
 
2.4 Zvláštní pozornost jsme věnovali barvám.10 Předpokládali jsme, že v básních bude jejich 
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výskyt daleko častější než v Z, ale rozdíl není nijak výrazný. V D se vyskytují barvy: černý (6x), 
bílý (5), růžový (3), rudý (2), žlutý (2), červený (1), hnědý (1), plavý (1), šedivý (1), zelený (1), 
zlatý (1), žlutavý (1). Mezi 1054 výrazy bylo užito těchto 12 barev celkem 25x (z 2478 výskytů). 
Protože jde o básnický text, většinou lexém označující barvu nese „přenesený, metaforický 
význam, který je společný jazykovému povědomí celého společenství nebo jednomu individuu 
(autorská metafora)“ (L. Janovec, tamtéž). 
 
Ční černé kmeny k nebi večernímu 
To nebe nese v rozplývání svém 
Sluneční koule rudý diadém 
Jak přízrak rubín mezi stromy pluje 
Červená nota v partu symfonie 
A černé větve chladně vzhůru ční 
K obloze tiché rudé večerní 
 (Secesní večer) 
--------- 
Večer jak opálová kočka 
Naježil hebkou srst nad krajem 
Horská kleč voní 
Přes žlutavé hřbety kamenitých hor 
Domky jak hračky 
Řeka jak stříbrná žížala 
 (Teorie relativity) 
--------- 
Řeka rozlité růžové stříbro 
--------------- 
Pastýřka Eiffelka sundavá růžové obláčky nad Petřínem 
a hází je na zelenou hladinu řeky 
--------------- 
A v očích plných stínů 
Radostné šedé světlo máš 
Užaslým zrakům ukrýváš 
Štíhlost své krásy v krepdešínu 
Azurná hvězdo nemravnosti 
 (Dva akrostichy pro Mollynu) 
 
 V Z to byly barvy: bílý (6x), zrzavý (3), černý (4), stříbrný (2), zelený (2), hnědý (1), 
zarůžovělý (1), zrůžovělý (1), tedy 8 barev z 1938 různých slov. Vyskytly se dvacetkrát mezi 
8823 slovy: …uviděli jsme paní Čemelíkovou v bílé zástěře; má nádherné černé oči; pan doktor 
Bohadlo, celý zase hnusně svěží a zarůžovělý aj. Na rozdíl od užití v básnickém textu v Z lexémy 
označující barvu vyvolávají základní konotační vztahy (bílá zástěra, černé oči), výjimečně jde o 
autorskou metaforu (zarůžovělý). 
 
2.5 Přemysl Blažíček upozorňuje11 i na funkci příslovcí v díle Škvoreckého: „Jednoslovného 
‚vypíchnutí‘ výmluvného detailu je ve Zbabělcích dosahováno především příslovcem: Podíval se 
na mě velkýma očima a řekl uctivě: ‚Nazdar.‘ ‚Nazdar,‘ řekl jsem laskavě. Dannyho laskavě 
především doplňuje Hrobovo uctivě, které vyjádřilo jejich vzájemný hierarchický vztah.“ (s. 49) 
Blažíček si všiml nejtypičtějšího užití příslovcí – Škvorecký jich využil především k 
charakteristice promluvy nebo chování, což je velice výstižné a současně úsporné. Najdeme tedy 
spojení se slovesy řekl/ říká/říkal: eště jednou a úplně vražedně smrtelně klidně; hrozně rychle, 
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ďábelsky, nacisticky, nanejvejš nesměle, nejistě, prudce, klidně, tiše, eště tišejc, tajemně, nejistě, 
nevinně, učeně, krásně, plynně, jasně, zřetelně, krátce, lakonicky, nesouvisle, naléhavě, ne 
nelaskavě, skoro smutně, odvážně, otcovsky, pohotově, potichu, skautsky, stísněně, vostře, 
zkoprněle, zlomyslně. Mezi nejoblíbenější patří příslovce hrozně, strašně, jimiž rozvíjí jiná 
příslovce: hrozně rychle, hrozně neduchaplně, adjektiva najednou sem měl hrozně divnej pocit, 
slovesa: já vás strašně miluju. I dalších příslovcí dovede velmi zvláštně využít: Mně bylo těch 
Němčíků úplně líto; úplně jsem ji miloval, přešla kolem mě ledově, to její napudrovaný květenství 
... se vyjímalo vobzvlášť magneticky, měl sem svojí podmíněně reflexní mašinu v tak bezvadnym 
stavu; Po tom kuse šel plukovník Čemelík ... šel hrdinně a pomalu. Když zmizel, bylo tam zas 
prázdno. Tak vás vítám mezi nás, řekl mi dobrotivě. Bylo mi z ní bolavě v prsou aj. Příslovce tu 
využívá jednak pro označení určitého místa, na něž ukazuje: vona musí mít pocit, dyž tu sedí vedle 
mě, nebo pro vyjádření času: A tu mě posedla škodolibost a já si umínil... ap. 
 Pokud jde o frekvenci, je na prvním místě příslovce taky/také (50 výskytů), zas/zase (36), 
pak (33), pořád (22), tady/tu (21), potom (18), najednou (17) a trochu (17). 
 V D je nejfrekventovanější příslovce jen/jenom (17x): Jen v tobě krása žije / Že jenom bílý 
pramen s pěnou svojí / Chtěl jsem vám jenom říci; na dalších místech: už (9), věčně (7), tiše (5), 
pak (4), jednou (3), líp (3), sladce (3), zcela (3), divně (2), hned (2), hrozně (2 pouze!) aj. Ta 
nejdůležitější pro obsah básní se vyskytují pouze jednou: chladně, jemně, krásně, líbezně, 
mnohotvárně, mravně, něžně, plačky, radostně, skoupě, užasle, vřele aj. Mezi těmi s jedním 
výskytem je příslovce taky, které v Z zaujímá první místo. Ozvláštnění vynikne teprve v kontextu: 
 
A milostivé mě obdivují vřele 
Jak vážný hoch! 
--------- 
Líbezně s nebe prší lhostejnost 
A černé větve chladně vzhůru ční 
---------------- 
Zem lásek mravně závadných 
--------------- 
Jsem déšť Jsem hrozně truchlivý 
------------- 
Mé Marii se hrozně líbí 
---------------- 
Moc krásně nadreálné změti 
------------ 
Užasle v nové permutaci 
----------- 
Vůní pohlaví když usmívá se plačky 
---------- 
Mnohotvárně se usmíváš 
----------- 
Když ženy přichází 
Sladce se mračí 
Když ženy odchází 
Sladce se smějí 
-------- 
Usměje se Sladce řekne: Koukej zmizet Daníčku! 
--------- 
Krásy z níž skoupě rozdáváš 
----------- 
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Šepotem tiše ševelíce 
----------- 
A potom tiše klesnou štětce 
------------ 
Miluji je když tiše kolem kráčí 
 
 
3. Používání obecné češtiny je první rys, kterého si každý, kdo se chce věnovat Škvoreckého dílu, 
povšimne. Helena Kosková12 se domnívá, že „není náhodou, že dva velcí prozaici, Hrabal a 
Škvorecký, se programově obracejí k hovorové řeči a obecné češtině“ (s. 33), nebo že „ve 
Zbabělcích a v textech prvního tvůrčího období evokoval prožitek přítomnosti dříve, než se 
změnila v selektivní abstrakci vzpomínky, zastihoval hovorovou řeč ‚in flagranti‘ jako dialog či 
jako proud vědomí. S rostoucí životní a uměleckou zkušeností se rozšiřuje a prohlubuje i jeho 
práce s jazykem“ (s. 213). Josef Vohryzek13 ve své recenzi velice výstižně konstatuje, že 
„Škvorecký je schopen v jedné větě střídat obdobné tvaroslovné znaky obecné a spisovné češtiny 
– třeba koncovky téhož pádu – aniž si to čtenář uvědomí. Provedení je rafinované, ale zásada je 
prostá: nemísí, jak bývá obvyklé, obecnou češtinu do spisovné, nýbrž spisovnou do obecné. Tím 
vyvolává iluzi, že je celý román napsán tak, jak se mezi pásky mluví“. Ono „in flagranti“ se 
nejvíce projevuje v hláskové podobě slova, ať už jde o užití protetického v-, změny ý (í) > ej, é > í 
nebo změn kvantity.14 Až nadměrné používání protetického v- asi nejvíc upoutá čtenáře lingvistu, 
protože v literárním díle bychom přece jen očekávali jistou stylizaci a často i menší počet 
stylizačních znaků může vyvolat představu „jak se mezi pásky mluví“ (viz J. Vohryzek). Že jde o 
prvek charakterizační nejlépe doloží fakt, že v D se nevyskytne ani jednou, zatímco Z a další díla 
(např. Nové canterburské povídky aj.) jsou tímto jevem naplněna měrou vrchovatou. Je třeba říci, 
že autor volí tento způsob vyjadřování zcela záměrně, že střídá vyprávění ve spisovném jazyce s 
vyprávěním v obecné češtině a sám si rozdílný „dopad“ na čtenáře uvědomuje: Má příjemný a 
elegický hlas a někdy mluví spisovně. Její povídka se tudíž dobře poslouchala.15 V Nových 
canterburských povídkách se na s. 29-46 objevují vedle předložek vo, vod tato slova: vozývat, 
vospalost, voptimista, vodplata, vocitnout se, vodradit, voplátka, vočekávat, voběd, vodnášet, 
voperace. V Z se setkáme s tímto typem vyjádření u slov nespisovných, emocionálních, která 
tvoří s tímto v- logický celek: vodkrouhli, vosel, vohne fotra, udělala voči, vošemetnej, 
votravovat, i když občas, jak říká Josef Vohryzek, přimísí do obecné češtiny spisovný prvek: 
obrazili jsme město, odradit, ošoupaný, Lexa byl obyčejně sprostý a ironický a děsný holkař, ale 
teď byl doopravdy nějak vedle; otrávený (vedle hojněji užívaného votrávenej, votráveně). Ve 
shodě s běžnou mluvou (i současnou) převažují protetické podoby u zájmen (von) a předložek (vo, 
vod). Zřejmě provokativní užití má protetické v- u slov čistě spisovných až knižních: prosili, 
abychom je vodzbrojili, že sme neměli to srdce je voslyšet; to sem si jen tak pro sebe 
vodůvodňoval; vobhajoba; voslovovat aj. Pravidelná je změna ý>ej především v koncovkách 
přídavných jmen a zájmen (nastydlej, s důvěřivejma reflektorkama) a změna é>í: v takový pěkný, 
teplý, třaslavý májový noci, do Árijskýho boje aj. S touto změnou jsme se setkali jen v jednom 
případě v D: Jen kapka chladnýho rozumu / Stanu se žlutou fotografií / v jejím albumu. Autor zde 
sáhl k tomuto tvaru zřejmě z rytmického důvodu. Další hláskovou charakteristikou – platnou 
pouze pro Z – je změna kvantity: obvykle krácení: dum, muj, zatim, tim samym satanskym hlasem, 
řiká, zlomim, naučim, skoulim, méně dloužení: septíma, já na ní najednou dostal vztek, pivovár 
(pravidelně v celém díle a je zachováno ve všech vydáních), fraktůra (v tomto případě v 
ironickém užití). Hojně autor charakterizuje mluvu mladé generace haplologií: čéče (= člověče), 
kuk (= kluk). 
 Jen okrajově proniká do textu Z výrazný rys východočeského nářečí – obouretné w: 
poustání, řekl Harýk kostelecky; nebyla to prauda, zrouna a spojka charakteristická pro všechna 
Škvoreckého díla ponivač. 
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4.1 Rozdíly v tvarosloví v D najdeme jen výjimečně a bude rozhodující, z jakého zorného úhlu je 
budeme posuzovat. Z hlediska tehdejší normy byla základní podoba v 1. osobě sloves např. 
napíši, považujeme tedy za odchylku od tehdejší normy podoby miluju, snuju, které už dnes 
vystupují jako bezpříznakové. Určitě nebyly tak výjimečné jmenné tvary adjektiv: Lásky a víry 
jsem teď zcela prost, dlouhé tvary zájmen: Že jenom bílý pramen s pěnou svojí; ale jistě 
příznakové bylo užití krátkého tvaru zájmena po předložce (zde z důvodů rytmických): Když 
přijde na tě  neštěstí / Nemůžeš dělat nic; stejně jako instrumentály zájmen a substantiv: mezi 
nima, s váma, Ta hezká slečna zamrkala kukadlama a možná i záporový genitiv: a nebude už 
karabin; Protože není už Židův tomhle světě. Tvaroslovné otázky v této sbírce ustupovaly před 
rýmem do pozadí: Jež klade listy na tvá víčka / Zadumán hledíš do měsíčka. Jen kapka 
chladnýho rozumu / Stanu se žlutou fotografií / v jejím albumu. 
 
4.2 V Z na první pohled upoutá tvar instrumentálu plurálu. Základní je obecně česká podoba: s 
páskama na rukávech, lidi s chlebníkama, pánové s modročervenýma páskama, chlapi s 
červenobílýma páskama se tlačili pod stříškama, nechat se vovládat apriórním stanoviskem a 
iracionálníma pocitama, v noci s vlhkejma hvězdičkama, s Němcema ap., mezi tyto tvary se vmísí 
čistě spisovná podoba: chlap v uniformě a s četařskými knoflíky na ramenou, nebo kombinace 
tvaru spisovného a nespisovného v jedné vazbě: s těmahle kluky jsem rád byl. Zajímavé je 
sledovat kombinace těchto nespisovných tvarů instrumentálu s dalšími prvky, které by mohly 
charakterizovat obecnou češtinu. Zjistíme, že ostatním jevům se autor vyhýbá: všema těma 
půvabnýma křivkama; náměstí bylo úplně celé poseto lidma; šaty bílé s kytičkama; a s 
informacema o bojové technice ap. Výjimečně pronikne i do instumentálu nářeční tvar: zrouna do 
průvodu s dě tima; podíval jsem se nahoru na zámek, na jeho tři řady skleněných voken se 
zlatými sluncaty v každém z nich. V nominativu plurálu najdeme výjimečně odchylný tvar 
(domníváme se, že s ironickým záměrem. Jak připomíná Josef Vohryzek,16 „Danny vypravuje a je 
přitom předmětem vyprávění. Toto jeho dvojí postavení vysvětluje, proč je tu komika k 
nerozeznání od sebeironie“): A co bolševický rušitelove klidu? Nenajdeme tu už jako v Nových 
canterburských povídkách genitiv záporový17: Neviděl jsem tu pouhých  studií  její tváře. V 
lokálu plurálu je v Z náhle užito spisovného tvaru (autor tzv. cituje článek uvedený v místních 
novinách: v kloboucích zvaných tatra, setkáme se i s nářečními podobami označování 
příslušníků rodiny: Pod viaduktem u Skočdopolovic skladu; Ale kuk Skočdopolů  je taky vůl. 
Adjektiva přivlastňovací skloňuje jako složená přídavná jména: k Šrámkovýmu bordelu; aby se 
Big Šálkovýmu otci pomstil; Slyšeli ste včera ten Šabatovej projev? ap. 
 Mezi tvary sloves je nejvýraznější užívání tvarů příčestí činného bez koncového -l: nemoh 
sem, nepředběh, rozhod se. Tvaru slovesa říci (řek) vypravěč užívá v přímé řeči, pokud hovoří o 
svých kamarádech, ale v autorské části, nebo vypráví-li o dospělých, používá podoby řekl: doktor 
Bohadlo řekl. V 1. osobě plurálu přítomného času výrazně převažuje podoba na -m: nedostanem, 
pudem ap.; v 3. os. pl. pak zakončení středočeské a východočeské -aj: Existence, který se celej den 
flákaj po kolínskym rynku v kloboucích zvaných tatra a nic nedělaj , jen pískaj americký 
šlágry; ale vyskytnou se i tvary spisovné mezi nespisovnými: že to bude třeba prima svět, co oni 
zařídějí, plný jazzu, a že oni to nakonec zařídí jinak. 
 
5. Domnívali jsme se, že srovnáním jednotlivých vydání Z najdeme více zásahů do obsahové 
stránky textu nebo do formulací. Ale v pasáži, kterou jsme zkoumali, jich bylo poměrně málo.18 

Tak ve vydání z roku 1958 čteme na s. 127: Tam se to taky takhle pářilo v polotmě v podzemních 
místnostech. Vydání z roku 1964, 1966 mají: Tam bylo taky takhle plno páry v polotmě... a vydání 
v roce 1991 se vrátilo k původnímu textu z roku 1958. Vydání z roku 1958 (s. 131): A myslíš, že jí 
– to? Vydání z roku 1964 a 1966: A myslíš, že jí přeříz? Vydání v roce 1991 má opět původní 
text. Vydání z roku 1958 a 1991 uvádí prošla kolem mě ledově, v roce 1966 prošla chladně. 
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Nejvíce změn zaznamenala jedna z postav. Ve vydání z roku 1958 se jmenovala Big Šálek, v roce 
1964 se změnila v Toma Hojera, v roce 1966 v Bulla Máchu a roku 1991 zpět v Big Šálka. 
 
6. Na závěr bychom snad mohli připomenout i změny pravopisné, jimiž uvedená vydání prošla. V 
prvních třech vydáních nejsou změny, změny přináší až vydání z roku 1991: igloo se změnilo na 
iglú, gymnasium na gymnázium, arsenál na arzenál, demobilisace na demobilizaci, provisorní na 
provizorní. Je zajímavé, že vydání 1958 a 1964 mají větu Tonda slezl se schodů (zřejmě podle 
staršího názoru o použití předložky s(e) ve významu ,shora dolů‘, ačkoli již Pravidla českého 
pravopisu z roku 1957 přinesla pravidlo, že ve druhém pádě můžeme psát vždy z – stejně jako 
psaní gymnázium nebo arzenál, vydání z roku 1966 má podobu Tonda slezl ze schodů a vydání z 
roku 1991 se opět vrátilo k předložce se. 
 Krácení samohlásek zřejmě poutalo pozornost jednotlivých vydavatelů a při srovnávání 
vydání Zbabělců z let 1958, 1964, 1966 a 19913 jsme zjistili nejvíce proměn: např. A dají nám 
zbraně? (1958) A daji nám zbraně? (další vydání); Ale proti komunistum máme jít, jo? Ale proti 
komunistům máme jít, jo? (další vydání) Potřebujeme mu něco vyřidit. (1958) vyřídit (další 
vydání). 
 Zajímavé jsou i interpunkční úpravy: Vydání z roku 1958 (s. 132): Vrčení se blížilo rychle, 
ale bylo dost divné. Vydání roku1964, 1966: Vrčení se blížilo. Rychle, ale bylo dost divné. Vydání 
v roce 1991 se vrátilo k původní podobě. 
 
7. Pokusila jsem se ukázat na některé rysy děl Josefa Škvoreckého, které mne zaujaly při novém 
čtení po mnoha letech „dospívání“. Musím přiznat, že se pohled změnil především díky 
profesnímu zaměření, ale že ani to nemohlo překrýt původní zaujetí pro autora, které jsem v sobě 
uchovávala z doby zrození Zbabělců. 
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