
     Robert Louis Stevenson (1850 – 1894): Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda (1886)  

 

     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; 

 

     Narodil jsem se roku 18-jako dědic velkého jmění, mimoto obdařený výtečným nadáním, s 

vrozeným sklonem k píli, žádostivostí získat si úctu dobrých a moudrých lidí mezi mými bližními, a 

dalo se tedy celkem s jistotou předpokládat, že se v budoucnu čestně vyznamenám. Mou nejhorší 

povahovou vadou arci byla dost nezřízená záliba vesele užívat života, která mnohdy lidem skýtá 

blaženství, ale u mne se špatně snášela s nezkrotnou ctižádostí nosit hlavu vysoko na veřejnosti se 

honosit kromobyčejnou vážností. Proto jsem se snažil své choutky tajit, a sotva jsem dospěl do let, 

kdy člověk dostává rozum, začíná se pozorně rozhlížet a odhadovat své postavení a možnosti, jak se 

ve světě uplatnit, už tehdy jsem byl vlastně nucen vést hluboce rozdvojený život. Mnohý by se třeba 

pyšnil takovými výstřednostmi, jaké jsem si dovoloval já, ale protože jsem si vytkl tak vysoké mety, 

obezřele jsem své výstřelky zatajoval až s chorobným studem. Způsobila to tedy spíše má příliš 

náročná ctižádost než nějaká obzvláštní mravní zkaženost, že jsem byl takový, jaký jsem byl, a že u 

mne vznikl ještě hlubší předěl než u většiny lidí mezi oblastmi dobra a zla, které se spolu střetávají a 

prolínají v rozdvojené lidské povaze. Tyto okolnosti mě ponoukaly k náruživému hloubání o tvrdém 

zákonu, jenž je základním článkem náboženské víry a jedním z nejhojnějších zdrojů utrpení. Ačkoli 

jsem vlastně podvojný život, nebyl jsem vůbec pokrytec - obě stránky mé povahy byly smrtelně 

vážné: se stejnou opravdovostí jsem se vrhal do hanebností jako jsem v životě veřejném usiloval o 

vědní pokrok nebo o úlevu v soužení a útrapách mých bližních. A tak mi mé vědecké bádání, 

veskrze zaměřené k mystice a transcendentálním sférám, hodně přispělo, že jsem si velmi jasně 

uvědomoval boj mezi mými dvěma bytostnými elementy. Každým dnem a obojí poznávací 

schopnosti, etickou i rozumovou, jsem se takto ustavičně přibližoval pravdě, jejíž částečné objevení 

mě nevyhnutelně přivedlo k tak strašlivému ztroskotání: že člověk není bytost celistvá, ale 

rozdvojená.  

 

    II. Nebeletristický text: 

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

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

     Bytosti ukryté ve stínu 

     Pavel Špatenka 

 

     Stinná stránka lidské duše je téma, které nenechává nikoho klidným. Téma stínu má nejen vlastní 

osobní psychologii, jak se dočtete níže, ale i značný přesah do lidské spirituality. 

Tak jako společnost nosí svoji masku, za kterou ukrývá svou stinnou tvář, stejně i člověk obléká na 

sebe společensky přijatelnou podobu. Vnější osobnost je stavba vytvořená člověkem. Sociálně 

přijatelná maska, která skrývá méně přijatelnou stránku naší osobnosti, již psychologie souhrnně 

nazývá stín. 

     Stín ukrýváme za své úctyhodné profese, za společenské postavení, za svůj majetek, tituly, za 

své sociální postavení, za dokonale zahranou společenskou roli, za zdvořilé úsměvy, za vstřícná 

gesta, za diplomatické chování a za falešnou morálku, kterou nám od narození vštěpuje rodina 

a celá společnost. A to všechno jen proto, abychom unikli před sebou samými. 



     Stín je vytěsněná, nepřijatá, méněcenná, pudová stránka člověka. Je to část nás samých, kterou 

považujeme za nepřijatelnou, ať už z osobních, společenských či kulturních důvodů. Akt přijetí 

stínu do celkové osobnosti je nedoceněným základem skutečného lidství. Uznání temných 

nevědomých aspektů sebe sama za skutečně existující je namáhavá psychologická operace, která 

netrvá týden. Pokud se dobře zdaří, je vědomá osobnost prožitkovou analýzou sjednocena 

s osobním nevědomím. To znamená, že člověk se naučí žít ve vědomé reflexi vlastního stínu. Má ho 

tedy jako takový pod kontrolou. 

     Avšak stín a jeho přijetí je dynamický a nesmírně fluidní proces. Nepředstavujme si to jako 

jakousi statickou stavebnici. Některé kostky domina, jež vyplavou na povrch, často znovu upadají 

do nevědomí, aby se opět vynořily jindy a jinde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Nejslavnějším britským novoromantickým prozaikem je skotský autor 

Robert Louis Stevenson (1850 – 1894). Jeho literární tvorba byla ovlivněna 

jeho častým cestováním (Evropa, Severní Amerika, Tichomoří), k němuž tíhnul 

jednak proto, že pocházel z rodiny stavitelů majáků, jednak proto, že ve 

vzdálené cizině hledal zlepšení svého chatrného zdraví. Napsal novoromantické 

romány Ostrov pokladů (o plavbě anglických 

gentlemanů v 18. století za pirátským pokladem), 

Dobrodružství Davida Balfoura (příběh osiřelého chlapce, kterého jeho 

zlotřilý strýc prodá námořníkům, již obchodují s otroky; odehrává se v 18. 

století), Černý šíp (historický příběh z anglických Válek Růží v 15. 

století). Stevenson ovšem proslul také psychologickými příběhy 

s tajemstvím (zejména novelou Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda). 

 

 

 

 


