
     Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1621/1622 – 1676): Dobrodružný Simplicius 

Simplicissimus (1668) 

 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, literárněhistorický kontext, umělecký směr / tvůrčí skupina, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu; 

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Kompozice; 

     3. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     4. Námět, témata, hlavní motivy;   

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti; 

 

     Kristus praví: „Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kteří vás proklínají, čiňte dobře těm, kteří vás 

nenávidí, proste za ty, kteří vás tupí a pronásledují, abyste byli dítkami Otce svého na nebesích…“ 

Ale nejen že jsem nenašel nikoho, kdo by se chtěl říditi tímto příkladem Kristovým, ale každý dělal 

pravý opak toho; bylo to: čím více přízně, tím více po svárech žízně. A nikde nebylo více závisti, 

nenávisti, nepřízně, hádek a sporu než mezi bratry, sestrami a jinými příbuznými, zvláště když se 

měli dělit o nějaké dědictví; tehdy se přeli třeba celý rok tak rozhořčeně, že předstihovali hněvivou 

zuřivostí i Turky a Tatary. (…) Mnohý pán jednal hanebně se svými věrnými sluhy a poddanými, a 

naopka zase mnozí poddaní podváděli svého hodného pána. Ustavičné sváry jsem viděl u mnohých 

manželů; nejeden tyran se k své poctivé ženě choval jako ke psu, a mnohá zpustlá ženská k svému 

hodnému muži jako k oslu a bláznu. Mnozí psí páni a mistři oklamávali své pilné sluhy a tovaryše o 

zaslouženou mzdu a okrádali jer na jídle a pití, ale naopak zase jsem viděl mnoho nevěrné čeládky, 

která zničila své hodné pány krádeží nebo nedbalostí. (…)     

 

     Nejhorší se mi zdálo, když jsem některé chvastouny slyšel vychloubati se vlastní zlobou, 

hříšností, hanebností a neřestností, neboť v různých dobách, a to denně jsem je slýchával říkati: 

„Tisíc hromů, to jsme včera chlastali! V jediném dni jsem se třikrát nachlastal a stejněkrát poblil. 

Tisíc láter, to jsme ty sedláky, ty lumpy, potrápili. K čertu, to byla kořist. K ďasu, to jsme si pohráli 

se ženskými. Item, srazil jsem ho jak hrom. Bouchl jsme ho, že viděl všecky svaté. Tak jsem s ním 

praštil, že ho hned čert vzal. Mrskl jsem ho, že si mohl zlomit vaz. Zmlátil jsem ho, že plil krev.“ 

Takové a jiné nekřesťanské řeči mi denně plnily sluch a přitom jsem slyšel a viděl ve jménu božím 

také hřešit a to je jistě žalostné; nejvíce to dělávali vojáci, když říkali: Půjdeme, přisámbohu, loupit, 

krást, střílet, zabíjet, napadat, zajímat, vypalovat aa jakákoli mohou býti jejich hrozná zaměstnání a 

práce.      

 

     II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

     Zdeněk Rotrekl (1920 - 2013): Barokní fenomén v současnosti 

 

     (…) Barokní doba se u nás nekryje s dobou pobělohorskou, vytvářely ji nejenom katolické řády a 

laické organizace (1575 Bratrstvo Mariino, studentské Bratrstvo Početí Panny Marie ap.), ale i 

církve nekatolické. A více: v barokním životním stylu nalézáme i prvky mimokřesťanské a 

předkřesťanské, religio i mythus, magii černou, bílou, astrologii se sestavováním horoskopů, vliv 

planet na osud člověka, vliv drahých kamenů na lidské zdraví a úspěch, kabalu, víru ve znamení, 

chiromantii, význam snů pro budoucnost, hledání elixíru života, kamene mudrců, alchymii, praktiky 

mající zahánět mor, vlkodlaky, upíry, bludičky, víly, rusalky atd. Rozpornost doby – a odtud naše 

nynější nesnáze pochopit ji v její úplnosti – spočívá i v tom, že byla tvořena faktory existujícími 

mimo religiozitu vůbec, faktory obecně lidskými i mocenskými. (Můžeme přece oprávněně 



pochybovat o religiozitě žoldnéřů a jejich vůdců, bojujících za žold tu za luteránského Sasa, 

zanedlouho za jeho nepřítele v podobě kalvínského Fridricha Falckého a nakonec ve vojsku 

katolického Habsburka.) (…) 

     Baroko se vzpírá a bude dlouho vzpírat jakékoli definici. U nás v době předbělohorské i 

pobělohorské si svou vlastní tragičností individuální a kolektivní vytvořilo existenciální tragický 

pocit životní, v němž nemůže mást ani únik do pastýřské selanky a idyličnosti, zděděný po 

renesanci.   

 


