
 

 

     Fráňa Šrámek (19. 1. 1877 Sobotka /na okraji Českého ráje/ – 1. 7. 1952 Praha) 

 

     Český spisovatel širokého žánrového záběru (prozaik, básník a 

dramatik), příslušník anarchistické generace.  

 

     Otec Fráni Šrámka byl daňový úředník, několikrát služebně 

překládaný, takže rodina se opakovaně stěhovala. Významný byl 

především pobyt v Písku, kde Šrámek absolvoval většinu svého 

gymnasiálního studia (maturoval pak 1896 v Roudnici nad Labem). 

Tehdy začal se svými literárními pokusy: psal lyrickou poezii 

blízkou symbolismu a dekadenci, které náležely mezi umělecké 

směry z epochy konce století. Studoval práva na pražské univerzitě, 

ale studium nedokončil. Zároveň začal své texty publikovat: nejprve 

v novinách v Českých Budějovicích, kde předtím krátce také studoval 

na gymnasiu.   

     Šrámek byl na vojně v rakousko-uherské armádě – sloužil v Klatovech, Českých Budějovicích, v 

hornorakouském Freistadtu aj. –, ale dostával se tam do konfliktu s nadřízenými, mj. i pro svou 

publikační činnost. Dvakrát byl z politických důvodů krátce vězněn: na vojně a pak za účast na 

protirežimní studentské demonstraci.  

          Usadil se v Praze. Věnoval se novinářství; osvojil si buřičský 

anarchistický postoj vůči panujícím společensko-politickým poměrům, 

náležel do takto laděné skupiny literátů sdružených kolem básníka 

Stanislava Kostky Neumanna (1875 – 1947). Šrámkovu publicistickou 

tvorbu charakterizovaly zájem o aktuální témata (mládež, láska, kultura), 

odvážné, nekonvenční a živým stylem prezentované názory, metaforicky 

výstižný jazyk, svědčící o básnickém talentu. V anarchismu Šrámek nacházel 

ideový základ pro svobodomyslný, humanistický, antimilitaristický a 

antiklerikální zápas proti systému – a také za větší sblížení umění s reálným 

životem. Český anarchismus se – na rozdíl od anarchismu v jiných zemích – 

vyhýbal násilným akcím. Ve věcech erotiky Šrámek prosazoval otevřenost i 

volnost; sám žil – od r. 1905 – s celoživotní partnerkou Miloslavou 

(Milkou) Hrdličkovou (1886 – 1958), která jako aktivistka prosazovala 

právo žen na vzdělání (sama ovládala tři cizí jazyky); zůstali bezdětní.  

     Šrámkova raná poezie vyniká konkrétním vyjadřováním, jež je 

blízké lidové písni, lyrický subjekt má rysy mladistvého, hněvivého 

buřiče s citlivým srdcem a se zodpovědností za svět; některé básně se 

blíží politické satiře: básnické sbírky Života bído, přec tě mám rád 

(1905) a Modrý a rudý (1906; v ní často citované antimilitaristické 

básně Píšou mi psaní a Raport). Čtenář tady snadno vytuší blízkost 

s poezií Karla Havlíčka Borovského, ale dokonce i s pozdějším 

románem Osudy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška.    

     Tuto první etapu Šrámkovy tvorby uzavírá nejproslulejší 

Šrámkova próza, studentský román Stříbrný vítr (vyšel 1910, tedy v době, kdy se již projevily 

limity anarchismu a jeho půvab vyvanul). Odehrává se na maloměstě a hlavní postavou je 

gymnasiální student Jeník Ratkin. Román jej provází celými studentskými léty, naplněnými 

bolestným zráním od odchodu z domova do školy ve vzdáleném městě, přes střetnutí se světem 

dospělých, jemuž dominují zapšklí a prudérní profesoři, až po získávání prvních intimních 

zkušeností. V setkávání Jeníka s nekonformním profesorem Ramlerem Šrámek vlastně představuje 

sám sebe jednak v roli mladíka ještě hledajícího naplnění instinktivně prožívaných ideálů, jednak 

jako dospělého, smutně zmoudřelého muže, na něhož doléhá životní skepse. Šrámek prozaik 

nezapře v sobě básníka a jeho esteticky hodnotná autorská řeč obsahuje řadu pronikavých 



 

 

poetických obratů. Metafora stříbrného větru představuje energii i touhy 

pomíjivého mládí, jež je ovšem třeba využít k sebevybudování vlastní 

osobnosti. Román se vyznačuje – typicky pro Šrámkovu prózu – 

paralelním plynutím dvou linií, jimiž jsou skutečný „vnější“ děj a 

„vnitřní“ proměny charakterů postav.        

      

     Za První světové války byl Fráňa Šrámek povolán do armády a 

bojoval na ruské, italské a rumunské frontě. Kvůli zdravotním 

problémům se na čas ocitl zpátky doma, což mu umožnilo i během 

válečných let publikovat nové práce: divadelní hru Léto (1915) a 

básnickou sbírku Splav (1916); k těmto dílům pak přibyl ještě román 

Tělo (1919).  Tato díla tvoří základ druhé etapy Šrámkovy tvorby: 

staví do popředí – mj. v protikladu k probíhající válce – radostné 

prožívání daru života včetně samozřejmého respektování pudové, smyslové – a smyslné – stránky 

lidské osobnosti, neboť právě v takových přístupech spočívá opravdové lidské štěstí. Hovoříme tu o 

vlivu literárního směru vitalismu.   

 

     Šrámek navázal pevné přátelství s Karlem Čapkem, ačkoli ten patřil již k mladší generaci. Oba 

například přispěli do ankety Proč nejsem komunistou, kterou v letech 1924 – 1925 publikoval ve 

svém časopise Přítomnost novinář Ferdinand Peroutka.   

 

     Dvacátá a třicátá léta přinášejí třetí, pozdní etapu Šrámkovy tvorby: převažuje melancholie, 

smiřování mezi generacemi a přijímání poklidného života s jeho světly i stíny. Nejproslulejším 

dílem tu je hra Měsíc nad řekou (1922): na pozadí abiturientského sjezdu stárnoucích otců se 

dvojice mladých lidí sblíží v dialogu o hodnotě mládí. 

 

     Od poloviny 30. let se Šrámek autorsky odmlčel. Když v r. 1939 začala německá nacistická 

okupace Českých zemí, svobodymilovný spisovatel se rozhodl, že on sám prostě žádného 

německého okupanta nespatří, a tak po celých následujících šest let prakticky nevycházel ze svého 

bytu. Na válku a okupaci reaguje Šrámkova poslední sbírka Rány, růže z r. 1945. K poválečnému 

vývoji se Šrámek – již tížený věkem a nemocemi – nevyjadřoval.  

     Když zemřel, z iniciativy jeho družky Milky a dalších aktivistů vznikl festival české řeči a 

literatury Šrámkova Sobotka, který se od r. 1957 koná každoročně.  

 

     Některá díla: 

 

     Básnické sbírky Života bído, přec tě mám rád (1905), Modrý a rudý (1906; zmíněné barvy 

symbolizují kontrast rakousko-uherské vojenské uniformy a praporu anarchismu), Splav (1916; 

rozšířeno 1922);  

     Romány Stříbrný vítr (1910, přepracováno 1921; film 1954: režie Václav Krška, Jeníka 

Ratkina hraje Eduard Cupák), Křižovatky (1913), Tělo (1919);  

     Divadelní hry Léto (1915), Měsíc nad řekou (1922; film 1953: režie Václav Krška, hrají Dana 

Medřická /Slávka Hlubinová/ a Eduard Cupák /Vilík Roškot/); 

     Povídkový soubor Žasnoucí voják (1924);   

     Esej do ankety Proč nejsem komunistou v časopise Přítomnost (1924 – 1925).    

 

 

https://www.kniznice.cz/component/k2/frana-sramek 

https://www.orfeus.cz/05repertoar/2-29-sramek/sramek.htm 

http://www.seniorrevue.cz/bajecne-damy-milka-hrdlickova/ 

 



 

 

     Fráňa Šrámek (1877 – 1952): Života bído, přec tě má rád (1905) a Modrý a rudý (1906) 

 

     Svatba 

 

Už se na nás nehněvejte, 

že jste při tom nebyli, 

když jsme se my s mojí milou 

ženili. 

 

Nikoho jsme nepozvali, 

nikomu nic neřekli, 

šli jsme rovnou cestou v peklo 

místo v předpeklí. 

 

Nikoho jsme nepozvali, 

žádný host k nám nepřijel, 

jenom červen, ten byl s námi 

a nám připíjel. 

 

Tulák se tak lehko žení, 

tulák nemá čas si hrát, 

tulák, ten se proto žení, 

že má rád. 

 

Když si tulák ženu vede, 

by v ní objal celý svět, 

to smí jenom slunce vidět, 

pták a květ. 

 

Tak jen už se nehněvejte, 

že jste při tom nebyli, 

když jsme se my s mojí milou 

ženili. 

 

     Epizoda 

 
A já včera vyprovázel 
holku pochybnou, 
a když jsem ji vyprovázel, 
mravní cit mi asi scházel, 
ved jsem si ji tmou. 
  
Na déšť noční zrály mraky, 
v tmách kvet rudě cit: 
nejsem rytíř ledajaký, 
dobře líbám, koušu taky, 
rač mi odpustit. 
  
Děvče zlaté, bezejmenné, 
snad už tě mám rád – 
že tě koušu do ramene, 

to si srdce připomene 
vždy svůj marný hlad. 
  
Snad jsem končil příliš skromně, 
než se náleží. 
Snad jsem končil příliš skromně: 
v podezřelém bydlíš domě 
v pustém nábřeží… 

 

     Curriculum vitae 

 

Na doktora studoval jsem, 

tatík po tom toužil, 

císař pán, ten vzpomenul si, 

abych jemu sloužil, 

a ty zas chceš, moje milá, 

bych se pro tě soužil. 

 

Tatík lomil rukama, 

já nelámal hlavu, 

císař pán mi nechal ujít 

jenerálskou slávu, 

co moh ztratit, ztratil jsem, 

s tebou ztratím hlavu. 

 

Moji milí profesoři, 

já vás pozdravuju, 

také na vás, pane hejtman, 

s kletbou pamatuju, 

pro tebe se, moje milá, 

k smrti umiluju... 

 

     Píšou mi psaní 

 

Píšou mi psaní  

vojanští páni,  

a tam stojí psáno  

dvanáctého ráno 

že já musím rukovat,  

oh, rukovat.  

 

Voják je voják,  

musí bojovat –  

vloží k líci pušku, 

vezme si na mušku 

třeba vlastní srdce své,  

oh, srdce své.  



 

 

 

Zdrávi vzkázali,  

zdrávi napsali,  

já jsem rezervista,  

básník, anarchista,  

zpívám si a proklínám,  

oh, proklínám.  

 

Pomašíruju,  

zpívat si budu:  

modrý rezervista,  

rudý anarchista,  

v modré dálce rudý květ,  

oh, rudý květ….! 

 

     Splav  

     (1916) 

 

     Dívka 

 

Včera mne cos udivilo, byly to mé ruce, 

letěly mi k srdci, padly k němu prudce, 

vlny dvě tam o břeh bily, 

ty mne taky udivily. 

 

Byla jsem jak rosná louka ranní, 

bílý kůň se pásl na ní, 

od včíra jsem, bože, celá jiná, 

rostou na mně hrozny vína. 

 

Ráda bych se sester, ráda bych se ptala, 

proč jsem jako louka rozkvétala, 

proč a proč jsem… jak to jenom říci… 

jsou snad muži loupežníci? 

 

     Kdybych byl pastevcem koní 

 

Kdybych byl pastevcem koní, večerním časem 

stal by se jednou snad divoucí div: 

až, hvízdnuv, koně bych svolal z ovlhlých niv, 

koníček cizí, bílý a krásný, divoucí div, 

stál by tu náhle a lidským mne oslovil hlasem. 

 

Krásně by mluvil, jak v hrdle by studánku 

měl, 

i jménem snad nazval mne: Františku, 

pastevče koní, 

 

vzkazují bratří tví, jako ty pastevci koní, 

u ohňů nočních že přepad je veliký žel, 

už ani nepějí, hlavy jen kloní, 

líto jim sebe je, líto je koní, 

budeš-li zpívati, za ně bys za všechny pěl. 

 

Já nejsem pastevcem. Noční však chvílí 

na mne též padá veliký žel, 

už ani nezpívám, hlava se chýlí, 

smutňoučkým rzáním jak vzduch by kol zněl, 

koníčku bílý... 

 

     Fráňa Šrámek, Básně, Praha 1950, s. 37 – 40, 45 – 48, 81 – 82, 102. 

 

     Fráňa Šrámek (1877 -  1952): Stříbrný vítr 

     (1910, přepracováno 1921)   

 

     Kapitola sedmá 

 

     Na jedné z lavic v primě P-ského gymnasia objevila se podivná řezba. Trochu oslí, trochu lidská 

hlava s vyplazeným jazykem; jakýsi široký, neobyčejně hloupý úsměv vyplavil oči až na lícní kosti. 

Řezba byla maličká a nebudila pozornosti. Nebylo ovšem tak lehko uhodnouti, jaká asi myšlenka 

vedla ruku s nožíkem.  

     Křída ťukala o tabuli, něčí hlas plazivě šelestil jak had pohybující se suchou travou a nožík počal 

pracovati. Třeba dávati pozor, aby ani slovíčka neušlo, pan profesor povídá jen samé velmi důležité 

věci, bude zle, velmi zle, jediné-li slovíčko přeslechneš – ale poruč hlavě! Bolet najednou začne, 

spát se jí chce, nanic je jí náhle ze všech těch důležitých věcí, a – konec! To už tedy raději kudlou 

na něčem pižlat. A z profesora se to šedivě souká, konce tomu není. Kdo tomu nerozuměl, ptá se 

potom profesor.   

     Nikdo se nehlásí. Nikdo? Tedy všichni rozuměli? Dobrá; však se o tom zítra přesvědčí. Jeník 

trochu zbledl. Vstal a hlásí se. Co si přeje? Čemu nerozuměl? Zaváhal. Vlastně ničemu z toho 



 

 

nerozuměl, řekl konečně. Profesor zrudl. Dobře, dobře… pak tu ale nemá sedět, pak měl zůstat 

doma a pásti krávy. Nedával prostě pozor, tak je to, neboť to, co vykládal, je jasné jako den. A nemá 

věru času nazbyt, aby se kvůli jednomu hlupáku zdržoval. Sednout! Tak, tu to máš, milý Jeníku 

Ratkine, schovej si to pěkně na památku! Jeník usedl a vytáhl z kapsy nožík. Ruce se třesou, ruce by 

chtěly provésti s nožíkem něco veselého. Bodnouti například; tak se aspoň zdá. Ale ruce se za 

okamžik utišují a nožík počíná cosi rýti do lavice. Jeník se při tom usmívá zvláštním zlým a 

smutným úsměvem… 

     Předrážděný, plachý a bledý, přišel Jeník na gymnasium.  

    Čekáš zázrak – nu, nalezni si ho tady se svítilnou! Lavice byly jen o málo vyšší než u nich doma 

ve škole. Vlastně to bylo vše jen… o trochu větší. Ne, nebyl to žádný zázrak, státi se studentem. Nic 

podivuhodného se s ním nepřihodilo. Přicházeli profesoři, jeden po druhém. Ale nebyla to žádná 

neobyčejná zvířata. Byli to skoro vesměs nepříjemní lidé, kteří vnášeli zimu. Jejich obličeje 

podobaly se nasazeným maskám, byli slídiví a nedůvěřiví jak hlídači a měli směšné zvyky. 

Zapomněli asi, že by mohli býti milováni, chtěli býti jen obáváni. Tohle bylo ovšem lehčí, a nebylo 

třeba příliš se namáhati. Nemuselo se při tom ani mnoho křičet, mohlo se dokonce šetřit hlasem. 

Mohl jen pár takových slídivých profesorských očí vzíti si při zkoušení na mušku některý z těch 

nešťastných obličejů tam v lavicích, držeti ho několik okamžiků na skřipci – účinek byl dosažen. 

Nebo bylo možno říci co nejchladnějším a úsečným hlasem: Sedněte si! Nic více. Bylo v tom věru 

kus umění, vyvolat takovou zimnici v lavicích, způsobit, aby záda a ruce vlhly studeným potem a 

zuby drkotaly. Neboť špatná známka, to nebylo něco bezvýznamného, co možno lehko napravit, 

nýbrž do monstrózních tvarů zveličené zlo to bylo, při kterém bylo nutno zardívat se hanbou, zlo, 

jež vrhalo černé své stíny do rodin a vykrádalo z nich klid. (…) 

 

     Fráňa Šrámek: Básně a Stříbrný vítr: poznámky k interpretaci 

 

     První etapa Šrámkovy tvorby se kryje s autorovými anarchistickými léty, kdy si budoval 

názorovou pozici vůči světu, potýkal se s utlačovatelskou, zejména vojenskou mocí rakousko-

uherského režimu a hledal také pevný partnerský vztah. Sám si vytváří a přijímá roli aktivního 

mladého muže oproštěného od všech konvencí a provokativně (buřičsky) usilujícího o dosažení 

svého osobního štěstí. Líčení této cesty začíná subjektivní lyrickou zpovědí, která se postupně 

proměňuje v básnické sdělení objektivnějšího, celopolečenského dosahu, přičemž tento posun 

najdeme jak u tohoto tvůrčího období jako celku, tak u mnohých jednotlivých básní.  

  

 

     Šrámek se opírá se o přináležitost ke světu obyčejných, fakticky bezejmenných lidí, kteří se 

vyznačují – možná typicky českým – hrdým plebejstvím (Už se na nás nehněvejte, / že jste při tom 

nebyli, / když jsme se my s mojí milou / ženili.). Lapidárně se vyjadřující lidový chasník prosazuje 

naplnění osobní touhy bez ohledu na společenské normy, které stejně jsou pokrytecké (viz 

problematická role prostituce v dobovém tlaku na dospívání mladých mužů): A já včera vyprovázel / 

holku pochybnou, / a když jsem ji vyprovázel, / mravní cit mi asi scházel, / ved jsem si ji tmou.  

     Cesta ke svobodě vede přes přiznání lidské spontaneity, která vychází z pevné vazby mezi 

člověkem a přírodou (Když si tulák ženu vede, / by v ní objal celý svět, / to smí jenom slunce vidět, / 

pták a květ); takové spojení má až živočišně pudový charakter, který ovšem v sobě nese vyšší, 

metaforickou sdělnost (že tě koušu do ramene, / to si srdce připomene / vždy svůj marný hlad.). 

     Ve vztahu k veřejnému prostoru Šrámek volí tón mužného lidového mluvčího a formu blízkou 

lidové písni (Pomašíruju, / zpívat si budu: / modrý rezervista, / rudý anarchista, / v modré dálce 

rudý květ, / oh, rudý květ….!) – podobně jako kdysi Karel Havlíček Borovský v Tyrolských elegiích. 

Šrámek sahá též k politické satiře, v níž výrazně uplatňuje ironii: Moji milí profesoři, / já vás 

pozdravuju, / také na vás, pane hejtman, / s kletbou pamatuju. 



 

 

     Ironizací vojenského nadšení (Voják je voják, / musí bojovat – / vloží k líci pušku, / vezme si na 

mušku / třeba vlastní srdce své, / oh, srdce své.) Šrámek dokonce předjímá princip, na němž  

Jaroslav Hašek později vytvoří postavu dobrého vojáka Švejka.   

 

     Druhá etapa Šrámkova básnění znamená silný příklon k vitalismu – umělecké tendenci 

oslavující nespoutané životní síly v člověku i v přírodě. Navíc v básni Dívka se básník-muž stylizuje 

do postavy mladé dívky: v próze něco podobného provedl později jiný nekonformní autor, Bohumil 

Hrabal (knížka Postřižiny). Zmíněná Šrámkova báseň je kompozičně vystavěna na gradaci: 

mladistvě znejistělá dívka teprve postupně odkrývá – jako pointu – obsahové jádro své lyrické 

výpovědi: první intimní zkušenost, přičemž závěrečná nadsázka (muži – loupežníci) jednak dýchá 

typicky šrámkovskou ironií, jednak odkazuje až k máchovské inspiraci.  

     Báseň Kdybych byl pastevcem koní je dnes jednoznačně nejpopulárnějším Šrámkovým dílem – 

na sociálních sítích ji sdílí bezpočet dívek holdujících jízdě na koni. Do malého prostoru (pouhých 

17 veršů) Šrámek zkoncentroval všechny silné a příznačné stránky své poezie: cit pro hudebnost 

verše (dokonce častý daktyl, v češtině jinak neobvyklý: Kdybych byl pastevcem koní, večerním 

časem / stal by se jednou snad divoucí div), půvabná obrazná vyjádření (jak v hrdle by studánku 

měl), symbolický mluvčí obyčejných lidí (bratří tví, jako ty pastevci koní), motivy tajemna 

(koníček cizí, bílý a krásný, divoucí div), sepětí s přírodou (a lidským mne oslovil hlasem… u ohňů 

nočních), symbolika barev a výtvarný kontrast (nevinný bílý kůň na pozadí hrozivé, přicházející 

noci) a konečně dvojitá pointa: osudové nebezpečí (které napevno vytušíme z vročení sbírky) a 

paralela mezi hrozbou smrti pro koně i pro jezdce-vojáky: v obou případech všichni odcházejí do 

bitev, které rozhodně nejsou jejich vlastním bojem, jdou tam nahnáni jako na jatka a zbyde jen 

vzpomínka na někdejší, nyní nenávratně ztracený klidný čas.  

 

     Román Stříbrný vítr lze zařadit do námětového okruhu román o osobnostním zrání (něm. 

Bildungsroman, ale my jej známe především z Anglie (Dickens). Šrámek obohacuje tento subžánr 

poetičností (něčí hlas plazivě šelestil jak had pohybující se suchou travou), hlubokým ponorem do 

duše hlavního hrdiny (ale poruč hlavě! Bolet najednou začne, spát se jí chce, nanic je jí náhle ze 

všech těch důležitých věcí, a – konec!), kterého bezohledný tlak shora zákonitě dovede k zatím (?) 

tajeným projevům tiché vzpoury (Jeník se při tom usmívá zvláštním zlým a smutným úsměvem…).  

     Šrámkovu osobní angažovanost poznáme z toho, že když charakterizuje profesory, sahá 

s rozezlenou rázností k přímé charakteristice (byli slídiví a nedůvěřiví jak hlídači a měli směšné 

zvyky). Klíčový konflikt mezi Jeníkem a profesorem ilustruje fakt, že v moderní společnosti se 

hlavní a nejúčinnější útok držitelů moci vůči člověku odehrává častěji než fyzickým týráním 

prostřednictvím psychického nátlaku, přičemž základem takového postupu je manipulace se 

slovy. Profesor je neomezeným pánem třídy a tuto dominanci dává najevo tím, že svým slovům 

propůjčuje jiný význam a nutí studenty, aby tento svévolný posun – vnucené předporozumění – 

respektovali. Otázka Kdo tomu nerozuměl? není míněna jako dotaz, ale jako hrozba: student má 

propadnout pocitu viny z toho, že není schopen učitelův výklad pojmout. Jeník ve své polodětské 

naivitě však tuhle hru nepochopí a odpoví popravdě (vzpomeňme na Andersenovu pohádku 

Císařovy nové šaty: „Král je nahý!“). Tím ovšem usvědčil profesora z toho, že ten není schopen 

učivo studentům objasnit, a že tedy dělá špatně svou práci. Jeník je sice ještě profesorovým spíláním 

zadupán do země, ale připomeňme, že o dekádu let později humorista Hašek přivede na literární 

scénu Švejka, který stejným prostým způsobem odmítne přijmout předem danou vojenskou a 

policejní nadřízenost-podřízenost, a tím představitele establishmentu zcela vykolejí.  

    V románu vytušíme samotného autora ve dvojroli student Jeník – mladý profesor Ramler a 

v jejich otevřeném dialogu před závěrem knihy, kdy jádro profesorského sboru řeší údajné mravní 

poklesky studentů, se objeví nejen motiv buřičské vzpoury (kámen v okně a vzdorný křik), ale i 

metafora stříbrného větru (mladistvé spojení poezie, krásy a dynamiky): Ramler si posteskne, že 

on už ho neslyší, ale tušíme, že Jeník, který se teprve ocitl na kraji skutečné dospělosti, je jím ještě 

krásně zasažen.  



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      
 

   
       

 

      


