
Jean Giono (1895 – 1970): Muž, který sázel stromy (1953)  

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; 
 
 
 
(…) V čase, kdy jsem podnikl svůj dlouhý výlet touto pustinou, to byly holé a jednotvárné suchopáry 
ve výšce dvanácti až třinácti set metrů. Nerostlo tam nic než plané levandule. 
(…) 
Pastýř, který si nezakouřil, přinesl sáček a vysypal na stůl hromádku žaludů. Jeden po druhém je začal 
s velkou péčí prohlížet a oddělovat špatné od zdravých. 
Já kouřil svou dýmku. 
Nabídl, jsem, že mu pomohu. Řekl mi, že to je taková jeho práce. A skutečně: když jsem viděl, jak 
pečlivě tu práci dělal, nenaléhal jsem. 
To byla celá naše rozmluva. Když měl na straně těch dobrých dostatečně velkou hromádku, odpočítal 
si je vždy po deseti. Při tom ještě vyřadil malé plody, nebo takové, které byly lehce popraskané. 
Prohlížel je totiž velice důkladně. 
Když pak měl před sebou sto bezvadných žaludů, nechal toho a šli jsme spát. 
(…) 
Když došel na místo, které si předem vybral, zarazil železnou tyč do země. 
Tím mu vznikal otvor, do kterého pouštěl po jednom žaludu a otvor zas utěsnil. 
Sázel duby. 
Zeptal jsem se ho, je-li to jeho pozemek. Odpověděl, že ne. A ví, čí že je? Nevěděl. 
Měl za to, že je to na obecním, nebo to možná patří nějakým lidem, kteří si s tím nedělají starosti? 
Nezáleželo mu na tom znát majitele. 
A tak sázel s krajní pečlivostí svou stovku žaludů. 
(…) 
Přišel o svého jediného syna, pak i o ženu. Odebral se do samoty, ve které se mu zalíbil povolný život 
s ovcemi a se psem. Usoudil, že tenhle kraj chřadne pro nedostatek stromů. A poněvadž nemá 
žádnou důležitou práci, rozhodl se, dodal ještě, že tu situaci napraví. 
Protože jsem v tom čase přes svá mladá léta vedl osamělý život, uměl jsem se s šetrností dotýkat duší 
samotářů. 
Přece však jsem udělal chybu. 
Právě můj mladý věk mě přiměl k tomu, abych pohlížel na budoucnost ve vztahu k sobě a k jistému 
hledání štěstí. 
Řekl jsem mu, jak za třicet let bude těch deset tisíc dubů skvostných.  
Odpověděl velice prostě, že dopřeje-li mu Bůh života, za třicet let jich zasází tolik, že těch tisíc bude 
jen kapkou v moři. 
(…) 
Dubům z roku 1910 bylo tedy deset let a byly vyšší než já i on. Pohled na ně byl udivující. Opravdu 
jsem nenacházel slov, a vzhledem k tomu, že on nemluvil, strávili jsme celý den mlčky a procházeli se 
jeho lesem. Na nejširších místech dosahoval jedenácti kilometrů. 
Když si uvědomíme, že to všecko vyšlo z rukou a ze srdce toho člověka, bez přispění techniky, pak je 
zřejmé, že lidé by mohli dokázat to, co Bůh – i v jiném oboru než jen v ničení. (…) 



II. Nebeletristický text: 
A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 
B. Jazykové apod. zvláštnosti. 
 

Národní park Šumava se téměř pravidelně potýká s útoky lýkožrouta smrkového neboli kůrovce. 
Larvy tohoto brouka žijí pod kůrou smrků a jsou schopny strom zcela zahubit. Navíc se velmi rychle 
množí a mohou tak postihnout značné plochy lesa. Národní park Šumava postrádá dlouhodobou 
strategii, jak se s touto situací vypořádat, takže prakticky každý nový ředitel volí vlastní přístup. 
Současný ředitel Jan Stránský zastává názor, že proti kůrovci je třeba za každou cenu bojovat. Své 
přesvědčení uvedl do praxe, když nechal vyjmout napadená území z nejpřísněji chráněného režimu 
a v červenci dal pokyn ke kácení asi 5 000 napadených stromů. Proti tomuto postupu se okamžitě 
ozvali zástupci občanských sdružení na ochranu přírody (především Hnutí DUHA), kteří požadují 
přísné zachování bezzásahového hospodaření v Národním parku Šumava. Protože Správa NP jejich 
námitky nerespektovala, rozhodli se aktivisté k razantní akci. Jinými slovy, začali se přivazovat ke 
stromům. 

Zdroj: https://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/kurovec-na-sumave-kacet-nebo-nekacet.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


